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HULLADEKcazoAr,xooAsr x6zszor,cAr,rarAsr szrnzonns
m6dosit6sa

amely l6trej6ft egyr6szrril: Mirok Kiizs6g dnkorminyzata
sz6khely: 7774 Mirok, Kossuth L.t.73.
PIR szirn: 333971
ad6szi,rn: 1 533397 3 -2-02
kdpviseli: Krizics Zsanett polgiirmester
mint dnkormiinyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

miisr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsas{g
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cdgiegyz6kszam a: 02-09 -0645 5 6
ad6szAma: I 1 5 41 587 -2-02
KUJ sziLrna: |00279306
KTJ szituna: 100468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH szlma: I I 541 587 -381 t -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter Ugyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tovilbbiakban: Kiizszolgriltatri

tovrlbbiakban egyiittesen: Felek - kctz6tt az alulirott helyen 6s napon a.z al6bbi felt6telek
mellett:

l. Felek egymiissal 2013. augusztus 01. napj6val kezlodo hatrillyal kdzszolgiiltatasi
szerz6d6st kdtdttek Mrirok Kdzsdg kdzigazgat6si teriiletdn az ingatlanhaszuil6kn6l keletkez6
telepiil6si hullad6k gyiijtdsdre, szifilitirsfua, kezel6s6re fenn6ll6 k6zszolgriltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6ddsiiket k6z6s megegyez6ssel a kdvetkez6kdppen
m6dositjrik:

2.1. 2021. riprilis 01. napjdt6l a k6zszolg6ltat6 az elkiil6nitett /szelektiv/
hulladdkgyrijt6st haizhoz men6 rendszerrel biztositja.

2.2. A Ht. 35.s (2) bekezd6se alapjan a telepiildsi rinkormirnyzat gondoskodik az
elkiildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi felt6teleinek megszervez6s6r<il.

2.3- A kdzszolgriltat6 az ingatlanhasznril6kt6l kdthetente hdzhoz men6 gyrijtdsi
rendszerben szlllitja el a kdvetkez6 - a vegyes hulladdkt6l elktiliinitetten gyiijtdtt -
hullad6kfaj takat:
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a) miianyaghulladdk,
b/ f6mhullad6k,
c) papirhulladdk

3. A kdzszolg6ltatdsi szerz6d6s jelen okirattal nem €rinteft rendelkezdsei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hulladdkgazddlkod6si kdzfeladat ellAtAsAra l6trehozott szeryezet
kijel6l6sdr6l, feladatk6r6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgii{tatasi
kdtelezettsdgek rdsdetes szabdlyair6l sz,6l,6 6912016. (III. 3 L) Korm. rendelet alapjin az
Onkormanyzat, mint az ellatas6rt felel6s, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatrlsi
kdtelezetts6ge kdrdben, a kdzszolgriltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordinal6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasesa 6s drtelmezdse uten, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vdhagy6lag irjri'k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgtiltat6
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