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HULLADEKcazoArxooAsr xozszor,cAr-rarAsr szrnz6nns
m6dosit6sa

amely l6trej6tt egyr6szr<il: Mdriak6m6nd Ktizs6g Onkorm Anyzata
szdkhely: 7 663 Minakd,m6nd, Rrik6czi u. 30.
PIR szam: 333739
ad6szrim : 1 53337 3 9 -1 -02
k6pviseli: Grir<ig R6bert polgiirmester
mint 6nkormiinyzat 1 a tov6bbiakban: 6nkorm:lnyzat.1

m6sr6szrril: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolgdttat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gii T6rsasdg
sz6khelye: 7 632 P6.cs, Sikl6si rit 52.
cdgtregy z€kszima: 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szama: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szlrna: I 00468989 /P6cs-Kdk€ny Regiondlis
Hulladdkkezelo Kdzpontl
KSH szima: I 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetri
mint Krizszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltatri

tovdbbiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon iv aldbbi feltdtelek
mellett:

l. Felek egymassal 2013. janurir 01. napjrlval kezd6d6 hat6llyal kdzszolgAltatiisi
szerz6d6st k<ittittek Mdriak6mdnd Kdzs{g kozigazgatasi teriiletdn az ingatlanhaszndl6knrit
keletkez6 telepiil6si hulladdk gyrijt6sdre, sz6llitrisrira, kezeldsdre fenniill6 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6ddsiiket k6z6s megegyez6ssel a k6vetkez6k6ppen
m6dositjri.k:

2.1. 2021. jantir 01. napj6t6l a k6zszolg6ltat6 az elki.ildnitett /szelektiv/
hultaddkgyiij tdst h{zhoz men6 rendszerrel biaositja.

2.2. A Ht. 35.9 (2) bekezd6se alapjan a telepiil6si iinkormriayzat gondoskodik az
elkiil6nitett hullad6kgyrijtdsi rendszer helyi feltdteleinek megszervez6s6r6l.
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2.3. A kdzszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l k6thetente hriztroz men6 gyiijtdsi
rendszerben szillitja el a kdvetkez<i - a vegyes hullad6kt6l elkiildnitetten gyiijt6tt -

hullad6kfajt6kat:

a) mrianyaghullad6k,
6) f6mhullad6k,
c/ papirhullad6k

3. A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkoddsi k6zfeladat elkitrisrira ldtrehozott szervezet
kijeliil6sdr<il, feladatkdr6r6l, az adatkezelis m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 6912016. 0ll. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrlnyzat, mint az ell6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszolg6[tat6 eseti adatszolgriltatdsi
kdtelezetts6ge kdrdben, a kdzszolgiiltatiisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus [ton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6des-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irj rik aki.

D6l-Kom nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si ut 52.

- C6gjogyz6kszem: 02.09064556
(. Ad6szia' 11541587-2-02

D6l-Kom Nonprofit

Kiizszolgriltatri
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