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HUIUD€KGAZDATKODAg (OZSZOTGATTATASI SZERZoOES

MoDOSITASA

amely l6trejtitt egyr6sz16l

Sikl6s VSros 6nkorm5nyzata
sz6khelye:7800 Sikl6s, Kossuth t6r 1.

PIR sziim: 724045
ad6szdm: 15724u5-2-O2
k6pviseli: Dr. Marenics Jdnos polgdrmester

mint 6nkormdnyzat ( a tovdbbiakban: 6nkormdnyzat)

mds16sz16l

D6l-Kom D6l- DunCntUli Kommunilis
Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6g0 TSrcasig

sz6khelye:7632 P6cs, Sikl6si tit 52.
c6gjegyz6ksziima : 02-09-054555
ad6sz6ma: 1L547587 -2-O2

KUJ szdma: 100279305
KTJ sz6ma: 1001458989 / Pdcs-KOk6ny Reglondlis Hullad6kkeze16 Kdzpont/

KSH szSma: 17541587 -!8tL-57 2-02
k6pviseli: Bi16 P6ter i.igyvezet6,

mint a KozszolgSltat6 /a tovdbbiakban: Kiizszolgdltat6/

tovdbbiakban egyi.ittesen: Felek- kdztitt az alulirott helyen 6s napon az aldbbi feltetelek mellett:

szerz6dS felek egym6ssal 2013. szeptember 30-iin hullad6kgazd6lkodiisi kozszolBdltat6si

szerz6d6st kiitOttek ,,Sikl6s Vdros Onkormdnyzata terUlet6n a telepii16si szildrd- 6s

zcildhullad6k gyUjt6s6re, sz6llitdsdra, SrtalmatlanitSsira irdnyul5 kOzszolsiiltatSs" tdrgydban,

10 6ves id6tartamra, az onkormdnyzat, mint ajiinlatk6r6 2012.72.O3-6n me8jelent eljdriist

megindit6 felhiv;issal nemzeti 6rt6khatiirt meghalad6, a Kbt. harmadik r6sz, 121.5 (1)

bekezd6s b) pontja szerinti kiizbeszerz6si elidrds eredm6nyek6nt.

szerz6d6 felek a Felek a hullad6krol szol6 2oL2.6vi ctXXXV. tiirv6ny (a tovdbbiakban: Ht.)

92lB S (2) bekezd6se alapliin a szerz6d6st a Ht., az dllami hullad6k8azd6lkoddsi kdzfeladat

elliitiisiira l6trehozott szervezet kljel616s616l, feladatktir616l, az adatkezel6s m6djd16l,

valamint a2 adatszolgSltatdsi kotelezetts6gek r6szletes szabSlyair6l sz616 69/2016. (111.31.)

Korm. rendelet (a toviibbiakban: Kr.) iriinyad6 rendelkez6seire, tov6bbd a Nemzeti

Hullad6kgazd6lkodiisi Koordiniil6 6s Vagyonkeze16 Zrt. ajdnliisiiban foglaltakra figyelemmel,

az rij jogszabiilyi kOrnyezetnek val6 megfeleltet6s c6ljiib6l, a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s c)

pontj6ban foglaltakkal osszhangban az 1. pont szerinti kozszolgdltatSsi szerz6d6siiket 2018.

miijus 01. napiSval k6z6s megegyez6ssel az a15bbiak szerint m6dositjiik:

szerz6ddFelek jelen m6dosit:issal hat:ilyon kivi..il helyezik a ktizszolg6ltatdsi szerz6d6snek a

koncesszi6s dijra vonatkoz6 rendelkez6seit, miszerint KOzszolgdltat6 2O0.OOO,- Ft+AFA, azaz

Kett6szdzezer forint + AFA /6v m6rt6kii koncesszi6s dij megfizet6s6re kotelezett az

6nkormdnyzat fe16.

A k6zszol8:iltatiisi szerz6d6s ielen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

vdltozatlanul hatdlyosak.
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Az iillami hullad6kgazddlkodiisi krizfeladat elliitiisCra l6trehozott szervezet kijel6l6s616l,
feladatkO1616l, az adatkeze16s m6djii16l, valamint az adatszolgdltatiisi kijtelezetts6gek
r6szletes szabiilyair6l sz6l6 69/2016. (ttt. 31.) Korm. rendelet alapjSn az Onkormdnyzat, mint
az elliitiis6rt fele16s, valamint a Kozszolgdltat6 eseti adatszolgdltatdsi k6telezetts6ge k616ben,
a kozszolgdltatdsi szerz6d6s-m6dositdst elektronikus fton megkijldi a Koordinj16 szerv
16sz6re.

Felek jelen szerz6d6s-m6dositist annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t j6viihagyolag kjdk alii.

Kelt: sikt6s, 2ot8....ALP. .t-+.:.....3:-........
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E6l-Kom Nonprofit Kft.
76C2 Pt.. 176

Bir6 P6ter

Ugyvezet6

D6l-Kom Nonprofit Kft.
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5ikl6s Viiros


