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amely letrejott egyreszt :

Feked Kiizs6g dnkorminyzat
szdkhely: 7724Feked, F6 utca 5.

PIR sz6m: 333773

ad6sz6m: | 5333777 -l -02
k6pviseli: Tilmann Peter polgiirmester
mint <inko rm iny zat ( a to v6bbi akban : Onko rminyzat)

miisr6szt:

D6l-Kom Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si it 52.
c 6 gSe gy z1kszhma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szima: 100468989 /p6cs-Krik6ny Region6lis
Hulladdkkezelo Kcizpont/; 100408033 /Grircs<iny
hullad6klerak6/
KSH szrlma: 1 1 541587-38 1 l -572-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint K<izszo lg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszotgdltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az al1bbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egym:issal 2013. jrilius 01. napj6val kezdodo hat6llyal kozszolg6ltatrlsi
szerzoddst kotdttek Feked Kdzsdg kozigazgat6si tertiletdn az ingatlanhaszn6l6knill keletkezo
telepiildsi hulladek gytijtdsdre, sztilititsdra. kezeldsdre fennrlll6 kozszols6ltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pont szerinti kcizszolgrlltatisi szerzoddst kcizos megegyezdssel 2017. janu6r
l. napj6val az alSbbiak szerint m6dositi6k:

Az Onkorminyzat a k<izszolgdltat6s frnansziroz6sdban kcjtelezetts6get nem v6llal, a
hullad6kgazddlkod6si kozszolgfitat6si dij megfizet6s6re krizvetl en1.l az ingatlanhas zniiok
kcitelesek.

A Koordindl6 szerv feld tdrtdno adatszolg6ltat6s ds a szhmliulirs alapja az 6nkorm inyzat
6ltal a kcizszo196ltatisi szerzodds-m6dosit6s aklir6s6t kcjvetoen iitadott, a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kotelezettek kcir6t meghatfuoza n6v 6s cimlista, illetve az annak alapjrln
megkdtdtt egyedi, lakoss6gi szerzoddsek.
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3. A kozszolg6ltatrisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
vdltozatlanul hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6trisara letrehozott szewezet

kijeldl6sdr6l, feladatk<ir6rdl, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltatiisi

k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az

dnkormrinyzat, mint az ellfuthslrt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6ge kor6ben, a kd,zszolg6ltatdsi szerz6dds-m6dositrlst elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositast a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal

mindenben me ge gyezot, j6v6hag y6 lag frj rik al6.

Feked, 20rG...1U{J#..W.. l.f '...........
D6l'Korn NonProfit Kft'
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