
D{-- -2r-r - 20 -?/o o /ro rY

HULLAD fitxc tztAr,rooA s r roz s z o r, c Ar, ra rA s I s zE RZ6 0 rc s

amely l6trejcltt egyreszt:

uonosirAs

Rinyarij lak Kiizs6gi Onkormi{nyzat
szdkhely: 7556 Rinyarijlak, Kossuth Lajos utca 65_67.
PIR sz6m: 335403
ad6sz6m: 1533 5401 -t -02
kdpviseli: Peti Csaba polg6rmester
mint cinkormfunyzat (a tovdrbbiakban: 6nko rmfunyzat)

m6srdszt: D6l-Kom Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
ce gS e gy zekszdma: 0Z - 09 - O 6 4 5 5 6
adoszdma: I | 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: L00279306
KTJ szirma: 100468989 /pdcs-K<ik6ny
Hulladdkkezelo Kcizpont/; 10040g033
hullad6klerak6/

KSH sz6ma: I1541587-381 t-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter igyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltatrl

- tovirbbiakban egyiittesen: Felek - kcizr;tt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
feltdtelek mellett:

Region6lis

/Gcircsdny

1. Felek egymiissal 2010. janu6r
szerzoddst k6t6ttek Rinyarijlak Kcizsdg
keletkezo telepiildsi hullad6k gyr.ijt6s6re,
kapcsolatban.

01. napjdval kezdbdo hat6llyal kdzszolg6ltatrisi
kozigazgatisi tertilet6n az ingatlanhas zniioknii

sziilititsdr a, ke ze I d s d re fe nn 6l I 6 ko zszol gilltatiis s al

2. Felek az l. pont szerinti kdzszolgrilt at6si szerzbddst kcizcis megegy ezessel 20 I 7. janu6r
1. napj6val az alihbiak szerint m6dositjrik:

Az Onkorminyzat a kdzszolg6ltat6s
hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si
kdtelesek.

A Koordinf,lo szerv fel6 tcirtdno adatszolg6ltat6s 6s a szirmliu,irs alapja az Onkorm 1nyzat
iital a kdzszolgriltatisi szerzodds-m6dosit6s al6ir6silt kovetoen dtadott, a kozszolg6ltat6s
igdnybev6tel6re ktitelezettek kdret megh atdrozo ndv 6s cimlista, illetve az annak alapjin
megkritcitt egyedi, lakossrigi szerzoddsek.

3' A kcizszolgriltat6si szerzodes jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is
v dito zatlanul hatiil yo s ak.

frnanszirozris6ban kdtelezettseget nem v6,llal, a
dij me gfi zetd s6re kcizvetl eni.i I az ingatlanhaszn6l6k
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4. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi k6zfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijeltil6s6rol, feladatkcir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgSltatrisi
k<itelezetts6gek r6szletes szabtllyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjfun az

Onkormrinyzat, mint az ellitdsert felelos, valamint a Kcizszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si
kritelezetts6ge k<ir6ben, akozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dositiist elektronikus riton megki.ildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dositrist a Felek annak elolvasiisa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben me gegy ezot, j 6vdhagy6 I ag irj ak al 6.

Rinyafijlak Kiizs6g Ktizszolgfltat6

2


