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HULLADEKGAZDALKOIASI TOZSZOLGALTATAST SZrcNZOONS
MODOSiTASA

amely l6trejritt egyrdsz16l : Narynyf rid Kiizs6g dnkorm rlyzata
sz6khely: 7784 Nagynyri,rrid, Kossuth L. u. 46.
PIR szdm: 330705
ad6sziLrn: I 5330705- 1 -02
k6pviseli: Kerekes Norbert polgifu:rnester
mint 6nJ<ormrinyzat (a tovribbiakban: 6nkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolgrittatri
Nonprofi t Korkitolt Felel6ss6gfi T6rsas6g
szdkhelye: 7632P6,cs, Sikl6si [t 52.
c6gf egyzdkszim a: 02-09 - 064 5 5 6
ad6szima: I | 54 I 587 -2-02
KUJ sziLrna: |00279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-Krikdny Regionrilis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH szima: 11541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

miis16szrol:

- . . 
tov6bbiakban egyiiftesen: Ferek - kdzdtt az alulirott heryen ds napon az al6bbi

feltdtelek mellett:

l. Felek egymiissar 201.4..janutu 01. napjrival kezd<id6 hat6lryal kdzszolgiiltatiisi
szerz6d6-st kdtdttek Nagynyrir6d 

.K6zsdg klzigigatasi teriiletdn - irgutrunr,urriaroL,ar
keletkez6 telepiil6si hulladdk gyiijtdsdre, szalliEsriia, kezeldse.e r"nnalo'tti"srJg7i .iarrrr
kapcsolatban.

Felek az l. pontban irt szerzod6stiket kdz6s megegyezdsser a ktivetkez6k6ppen
m6dositjri{<:

2'1. 2021. riprilis 01. napjdt6l a kdzszolgriltat6 az erkiirdnitett /szerektiv/
hulladdkgyrijtdst hldtoz men6 rendszerrel biaositja.

2'2' A Hr. 35.9 (2) bekezd.se alapjrin a terepiir6si dnkormiinyzat gondoskodik az
elktil6nitett hurraddkgyiijtdsi rendszer helyi fertdteleinek megszervezdsJr6r.
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2.3. A ktizszolg6ltat6 az ingatlanhaszn6l6kt6l kdthetente hriahoz men6 gyrijtdsi
rendszerben szallitja el a k6vetkez6 - a vegyes hulladdkt6l elki.iliinitetten gyiij t6tt -
hullad6kfajt6kat:

a) miianyaghulladdk,
b) fdmhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kdzszolgdltauisi szerz6des jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az rillami hullad6kgazd6lkodasi kdzfeladat elletdsfua l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r<il, feladatkdrir6l, az adatkezel6s m6dj1116l, valamint az adatszolg6ltatasi

kdtelezetts6gek r6szletes szabilyair6l szolo 69/2016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormanyzat, mint az elkltisdrt felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolgriltatiisi
kotelezettsdge kdr6ben, a ktizszolgdltatrisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus uton megkiildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzridds-m6dositrist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6v6fi agy6lag irjak al6.
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