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HULLADEKclzoAlxooAsr rozszor,cAlrarAsr szrRz6ons
m6dosft6sa

amely ldtrejdtt egyrdsaol: P6csa Kiizs6g dnkorm6nyzata
sz6khely: 7756P6csa, Petrifi u. 58.
PIR szrim: 335535
ad6sz6m: 15335535-1-02
kepviseli: Nyisztor S6ndor polgii.Lrmester
mint 6nkormifuryzat (a toviibbiakban: 6nkorm:inyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gii T6rsas6g
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6giegyzdkszirn a: 02-09 -0645 5 6
ad6szima: I I 5 4l 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Regioniilis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH szdma: 1 1 541 587 -3gt I -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igyvezet6
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltat6

- 
_ _ _ 

tovdbbiakban egyiinesen: Felek - kozltt az alulirott helyen ds napon az aldbbi
felt6telek mellett:

l. Felek egymassal 20r9. janurir 0r. napjrival kezd6d6 hatrillyal kdzszolgiiltat6si
szerz6ddst kdtdttek P6csa Kdzsdg kiSzigazgatisi tlrulet6n az ingatlanhasznril6kn6l kJletkez6
telepiildsi. hullad6k gyrijt6s6re, sz6llitisrira, kezeldsdre 

-fennar6 
tdrrroigaiiutirrut

kapcsolatban.

2. _ Felek az l. pontban irt szerz6ddstiket kdz6s megegyezdssel a kdvetkez6kippen
m6dosidrik:

2-1. 2021. dprilis 01. napjrit6r a klzszorgiitat6 az elkuldnitett /szelektiv/
hullad6kgyrijt6st hrlzhoz men6 rendszerrel biaositja.

2'2. A Ht. 35.9 (2) bekezd6se alapj6n a relepiildsi dnkormii.nyzat gondoskodik az
elkiildnitett hulladdkgyiijtdsi rendszer helyi feltdteleinek megszervezdsJr6l.

2.3. A kdzszolgriltat6 az ingatlanhasznr 6kt6l kdthetente h6zhoz men6 gyiijt6si
rendszerben szilritja el a kdvetkez6 - a vegyes hulrad6kt6l elkiirdnitetten gy,ijton -
hullad6kfajtAkat:
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c) miianyaghulladdk,
b) f6mhullad6k,
c) papirhullad6k

3. A kdzszolg6ltat6si szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei valtozatlanul
hat6lyosak.

4. Az dllami hulladdkgazddlkodasi kdzfeladat ell6t6sam ldtrehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatktir6r6l, az adalkezel6s m6djriLr6l, valamint az adatszolgdltat6si
k6telezetts6gek rdsdetes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az

$nkormri.nyzat, mint az elletasdrt felel<is, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatdsi

kdtelezensdge kdr6ben, a k6zszolg6ltatasi szerzod6s-m6dositast elektronikus tton megkiildi a
Koordinrll6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6(elmez6se udn, mint akaratukkal

mindenben me gegyez6t, j 6vrihagy6lag irj 6k alti.
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