GAZDÁLKODÓ SZERVEK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
/20
A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. számú határozata alapján a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
(a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék gyűjtését a
térségben.
Jelen szerződés módosítást a Szerződő Felek, – fentiekre tekintettel – az alábbiak szerint kötik meg:

Közszolgáltató:
Név:

MiReHuKöz Nonprofit Kft.

Székhely:

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

Levelezési cím:

3501 Miskolc, Pf. 509

Cégjegyzékszám:

05-09-026023

Adószám:

24676658-2-05

Képviseli:

Majoros Róbert ügyvezető

KÜJ:

103 165 710

KTJ:

102 431 484

KSH:

24676658-3821-572-05

Minősítési engedély száma:

PE/KTF/3365-5/2017.

Nem veszélyes hulladékok országos szállítására
vonatkozó engedély száma:

14/7922-6/2013; 14/7922-12/2013
OKTF-KP/622-4/2016
OKTF-KP/622-6/2016
OKTF-KP/622-8/2016
OKTF-KP/622-10/2016
PE/KTF/2263-8/2017.

Megrendelő:
Név:

Székhely:

Képviseli:

Cégjegyzékszám:
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Adószám:

Bankszámlaszám:

Számlázási cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Elektronikus kézbesítési cím:
A Szerződő Felek egyező akarattal módosítják a közöttük létrejött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
szerződés alábbi pontjait:
Megrendelő adataiban bekövetkező változások
Amennyiben a közszolgáltatónál nyilvántartott adataiban történt változás, (név, számlázási cím, székhely
stb.) kérjük, jelölje meg a régi és az új adat(ok) feltüntetésével:
Régi adat:

Új adat:

Szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások
II. A Megrendelő megrendeli 20_____év …........................ hó …......... napjától határozatlan időre,
a (az)
alatti
-

székhelyén

-

telephelyén

-

fióktelepén

(Aláhúzással kérjük jelölni a szerződéssel érintett ingatlan jellegét!)
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keletkező települési hulladék elszállítását az alábbi hulladékgyűjtő edényzet ürítésével:

Edényzet mérete

Edényzet darabszáma

Az igényelt ürítési
gyakoriság hetente

120 literes
240 literes
770 literes
1.100 literes
4.000 literes
4.500 literes
5.000 literes

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdés i) pontja alapján az
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) szedi be a
közszolgáltatási díjat, a Megrendelő a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. részére köteles kiegyenlíteni.
Késedelmes teljesítés esetén az NHKV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó
rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és annak kiegyenlítése vonatkozásában a Ht. 47.§-a, valamint az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezett kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.
31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az irányadóak.
Az NHKV Zrt. kezelheti és részére átadhatóak a jelen szerződésben közölt, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatok.
Jelen módosítás…................................................napjától hatályos. (*kitöltése kötelező)
A Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul fennállnak, és az abban
foglaltak kötik a Szerződő Feleket.

Kelt

_

_
Megrendelő

Közszolgáltató
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