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HULLADEKGAZDALKooAsT xozszolcAr,rarAsr szpnzonps
m6dosit6sa

amely ldtrejdtt egyr6szr6[ : Monyor6d Kiizs6g Onkorm inyz t
sz6khely: 7751 Monyor6d, B6ke tdr 3.
PIR szdrn: 333740
ad6sz6m: I 53337 46-1 -02
k6pviseli: Simon Giibor polgdrmester
mint Onkorm6nyzat, a tovebbiakban: 6nkormrinyzat

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szotg6ltat6
Nonprofi t Korl6tolt Felel6ss6gii T:irsasdg
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
c6gjegyz6ksz6m a: 02-09 -064 5 56
ad6szilma: | 1 5 41 5 87 -2 -02
KUJ szima: \00279306
KTJ szirna: I 00468989 /Pdcs-Kt k6q:l Begiontilis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bi16 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgiiitat6, a tovdbbiakban: Ktizszolgdltat6

miisr6szrol:

tovribbiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi felt6tetek
mellett:
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l. Felek egymiissal 2018. februdr
szerz6d6st kdrdttek Monyor6d K6zs6g
keletkez6 telepiildsi hulladdk gyiijt6s6re,
kapcsolatban.

01. napjrival kezdod<i hat6llyal kcizszolgdltatiisi
kilzigazgatdsi tertiletdn az ingatlanhasznril6kndl

sziillitrisrira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatiissal

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket k6z6s megegyez6ssel a kcivetkezokdppen
m6dositjrik:

2.1. 2021. januir 01. napj6t6l a kdzszolgdltat6 az elkiil6nitett /szelektiv/
hulladdkgyiij t6st hiizhoz men<i rendszenel biaositja.

2.2. A Ht. 35.9 (2) bekezd6se alapjrin a telepiildsi dnkormiinyzat gondoskodik az
elktildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek megszervez6s6r6l.

2.3. A kdzszolgdltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l kdthetente hazhoz men6 gyrijt6si
rendszerben szallida el a kcivetkez<i - a vegyes hulladdkt6l elkiildnitetten gyrijtcitt -
hullad6kfajt6kat:
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a) miianyaghullad6k,
6) f6mhulladdk,
c) papirhullad6k

3. A kdzszolgdllatflsi szerzodes jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi k<izfeladat ell6trisrlra l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r<il, feladatkdrdr6l, az adatkezells m6djri,r6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek r6sdetes szab6lyair6l sz6lo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrinyzat, mint az elliltris6rt felel6s, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adatszolgelEt6si
kdtelezettsege k<ir6ben, a kdzsznlgAkalasi szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordinril6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dositest a Felek annak elolvasasa 6s 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vdhagy6lag irj6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft,

Kiizszolgdltat6

hL


