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uonosirAsa,

amely l6trej6tt egyreszt: Szeb6ny Kiizs6g Onkormf n yzata
szdkhely: 7725 Szebeny, Hostik tere l.
PIR sz6m: 333762
adoszdm: I 53337 60 -l -02
k6pviseli: Kert6sz Attila polg6rmester..

mint cinkorm itny zat (a tov6bbiakban : Onko rm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun{lis Szolgriltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si itt 52.
ce gS e gy zekszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1 541 581 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6

mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgrlltat6

m6sr6szt:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alttbbi feltdtelek

urellett:

1. Felek egym6ssal 2013. jflius 01. napj6val kezdodo hat6llyal kdzszolg6ltat6si

szerzod{st kotottek Szebdny Kdzs6g kdzigazgatdsi tertiletdn az ingatlanhaszniioknii

keletkezo telepi.ildsi hullad6k gytijtds6re, szillititsira. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitatiissal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket 2018. jrilius 1. napj6val, k<jz<is megegyezessel a

k<ivetkezokdppen m6dositj 6k:

Az Onkorm{nyzat a kozszolg6ltat6s frnansziroz6s6ban kdtelezetts6get nem v6llal, a

hullad6kgazd6lkoddsi krizszolgriltat6si dij megfizet6s6re kozvetleniil az ingatlanhaszn|lok

kotelesek.

0nkorm6nyzat vallalja, hogy a kdzszolg6ltat6si szerzod6s-m6dositiis aliirilsfit kdveto l5

napon beltil - de legk6sobb 2018. jrinius 15. napj6ig - aKozszolgriltat6 6ltal a Koordin6l6

szerv reszdre a dij szirmlilzitsithoz szi.ikseges adatszolgdltat6s teljesit6sdhez rendelkezdsre

bocs6tj a a krizszolg6ltat6s igdnybev6tel6re kcrtele zettek adatait.

3. A kdzszolg6ltat6si szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei vdltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6serol, feladatkordrol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltatasi
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k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ellitdsert felel6s, valamint a Krizszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kcitelezetts6ge ktirdben, akozszolgriltat6si szerzodes-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mind enb en me ge gy ezot, j 6v6ha gy 6lag irj ak al6.

Kiizszo196ltat6

P6cs, 2018. jrinius 4.
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