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amelyldtrejdttegyr6szr6l: 6cs6rdKiias6g6nkormdnyzata
sz6khely: 7814 OcsriLrd, Kossuth L. u. 25.
PIR szim: 333883

ad6szlm: 15333887-2-012

k6pviseli: Keseni Zoltrin polg6Lrmester

mint dnkormilnyzat (a tov6bbiakbaa : 6nko rm dnyzat)

mdsr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dundnttli Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gff Trirsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si tt 52.

c{gSegy z6kszfuna: 02-09 -064 5 56

ad6sziLrna: | 1 5 4 | 587 -2 -02

KUJ szama: 100279306
KTJ szirna: 100468989 (P6cs-Kiikdny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont)
KSH sziirna: 11541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kdzszolgdltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi felt6telek
mellett:

l. Felek egymdssal 2012. januin 01. napj6val kezd6d6 hatdllyal kiizszolg6ltatiisi

szerzod6st kittdttek 6csard K6zs6g kcizigazgat6si tertilet6n az ingatlanhasznril6kn6l keletkez<i

tetepiildsi hullad6k gyrijtds6re, szillit6sara, kezel6sdre fenn6ll6 k6zszolg6ltatrissal

kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6ddsiiket kdztis megegyezdssel a kdvetkez6k6ppen
m6dositjrik:

2.1. 2021. janurir 01. napjrit6l a k6zszolg6ltat6 az elkiildnitett /szelektiv/

hulladdkgyiijtdst hitzhoz men<i rendszerrel biztositja.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapjrln a telepfll6si 6nkormrinyzat gondoskodik az

elkiildnitett hullad6kgyrijt6si rendszer helyi felt6teleinek megszervez6s6r6l.

2.3. A kdzszolgriltat6 az ingatlanhasznril6kt6l kdthetente hdzhoz meno gyrijt6si

rendszerben szallitja el a kdvetkezo - a vegyes hullad6kt6l elkiil6niteften gyiij t6tt -
hullad6kfajt6kat:

,'A rn-



a) mtanyaghullad6k,
6) f6mhullad6k,
c) papirhulladdk

3. A krizszolgiiltatrlsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei vdltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az dllami hullad6kgazdrilkodrisi ktizfeladat ell6t666m ldtrehozott szeryezet
kijeldl6sdr6l, feladatkdrdr<il, az adatkezel6s m6dj1116l, valamint az adatszolgdltat6si

\dtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (IIL 3l.) Korm. rendeler alapjin az
OnkormriLnyzat, mint az ellat6sdrt felel6s, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolgiltatasi
kdtelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolgiiltat6si szerz6d6s-m6dositi{st elektronikus fton megki.ildi a
Koordindl6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositiist a Felek annak elolvasiisa ds drtelmez6se utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vAhagy6lag irjrik al6.

Kelt: D6l-Kom NUnproru Kn.
7632 P6cs, Sikt6si 0r 52

6csdrrl Kiizs69 Onkorm{nyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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