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HUL LAD E KGAZDATxooA sr roz s zoLG ALrarA s r sznpzoD E s
nrooosirAs

amely letrej 6tt egyresil.; Kdlmincsa Kiizs6g Onkormrin yzata
sz6khely: 7538 K6lm6ncsa, Kossuth utca 36.

PIR sz6m: 397933

ad6sziim: 15397933-2-14

kdpviseli : Pepero R6zsa polg6rmester

mint o nko rm iny zat ( a to v6bb i akb an : 6 n ko rminy zat)

miisr6szt: D6l-Kom Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

c e gS e gy zlkszitrra: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szilma: 11541587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny

Hullad6kkezel6 Kdzpont/; 100408033

Regionrilis

/G<ircsdny

- tov6bbiakban egyi.ittesen:

feltdtelek mellett:

hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-381 l-572-02

k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6

mint Kd zszolgSltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgfiltat6

Felek - k<izdtt az alulirott helyen 6s napon az alabbiak

1. Felek egymrissal 2012. junius 01. napj6val kezdod6 hat6llyal kcizszolg6ltat6si

szerzoddst kotcittek K6lm6ncsa Kdzs6g kdzigazgat6si teriiletet az ingatlanhasznitl6knal

keletkezo tetepiildsi hulladdk gyfljtesdre, sziilititsfua. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az 1 . pont szerinti k<izszolg6lt atdsi szerzodest k<iztis megegyezessel 2017. janurir

1. napj6val az al6bbiak szerint m6dositjrik:

Az Onkorminyzat a kdzszolgriltat6s hnanszirozds6ban kdtelezettsdget nem viilal, a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij megfizet6sdre k6zvetlentil az ingatlanhasznitl6k

k6telesek.

A KoordinSlo szerv fel6 tort6no adatszolgriltat6s es aszit:rrrlitzits alapja az Onkorminyzat

iital a kcizszolg6ltatisi szerz6dds-modosit6s al6ir6s6t kovetoen iitadott, a kdzszolg6ltatds

ig6nybev6tel6re kotelezettek kor6t meghatirozo nev es cimlista, illetve az arnak alapjan

megkotdtt egyedi, lakossrigi szerz6d6sek.

3. A k6zszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is

viiltozatlanul hat6lyo sak.
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4. Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si kozfeladat ell6t6sara ldtrehozott szervezet

kijelcil6sdr6l, feladatktirdr6l, az adatkezel6s modjar6l, valamint az adatszolg6ltat6si

k<itelezettsdgek r6szletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az

0nkorm6nyzat, mint az ellitilsert felelos, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolgiitatisi
k6telezetts6ge k<irdben, a kcizszolg6ltat6si szerzodds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordinrll6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.
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