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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZTNZOOBS
m6dosit:isa

amely ldtrejcitt egyrdsz6l : Olasz Kiizs6g Onkormrinyzata
sz6khely: 7745 Olasz, Kossuth L. u. 54.
PIR szrim: 330716
ad6szirn : I 53 3 07 12 -2-02
k6pviseli: T6th Gabriella polgiirmester
mint rinkormainyzat (a tovribbiakban: 6nkormr{nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun6lis Szolg6ltatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasdg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si [t 52.
cdgjegyzdkszitn a: 02-09 -064 5 56
ad6sziima: 1 I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ szima: 100468989 /p6cs-Krik6ny Regioniilis
Hulladdkkezel6 KdzponU
KSH szirna: 1 I 5 41 587 -381 t -572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter [gyvezet6
minr Krizszolgalta16, a tovdbbiakban: K6zszolg6ltatri

nr6s16szrcil:

^-c6lv4( Loy4.

tov6bbiakban egyuttesen: Felek - k6z6tt az alulirott helyen 6s napon az alibbi feltdterek
mellett:

l Felek egymiissal 20r3. janurir 01. napjrivar kezd6d6 hat6llyar k.zszolgriltat6si
szerz6ddst kdtdttek olasz Kdzsdg kdzigazgatiisi teriiletdn az ingatlanhasznal6knal keletkez6
telepiildsi hulladdk gyrijt6sdre, szillitrisrira, kezeldsdre fennrill6 kdzszolgiiltat6ssal
kapcsolatban.

2' Fetek az 1. pontban irt szerz<iddsiiket kdzds megegyez6ssel a kdvetkez6kdppen
m6dositjriLk:

2'l' 2020. szeptember 01. napjrit6l a kcizszolg6ltat6 az elktilcinitett lszelektiv/
hullad6kgyiijt6st hlzftoz men6 rendszenel biztosida.

2'2' A Hr' 35.9 (2) bekezd6se alapjrin a terepiil6si 6nkorm6nyzat gondoskodik az
elkiildnitett hurladdkgyrijt6si rendszer heryi felt6teleinek megszervez6sJr6l.

2'3' A kdzszorgaltat6 az ingatranhasznril6kt6r kdthetente hrizhoz men6 gyiijt6si
rendszerben szr ritja el a k6vetkez6 - a vegyes hu[addkt6r erkiirdniretten ,r-uj,ou _hullad6kfajtrikat:
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a) miianyaghullad6k,
6) f6mhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kdzszolg6ltatdsi szerz6des jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az altami hulladdkgazddlkod6si kdzfeladat ell6ttlsiira ldtrehozott szervezet

kijeltil6sdr<il, feladatkiir6rrit, az adatkezel6s m6djdr6l, valamint az adatszolgiiltatisi

k6telezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz,6l6 69/2016. 011. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Ont<ormanyzat, mint az elletasert felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatasi

kcitelezetts6ge kiir6ben, a kdzszolgiltalfusi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus irton megki.ildi a

Koordinril6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag irjak al6.

D6l-l(om Nonprofit Kfi.
7632 Pecs, Sikl6si 0t 52

CAgiag}/-z6kszam: 02-09-06455r
Ad6szAm: 11541^e,'7-2 n',
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seg D6l-Kom Nonprofit Kft.
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