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HULLADEKGAZDAI,XONASI TOZSZOLGALTATAS T SZERZ6NNS
MODOSiTAS

amely l6trejott egyr6szt: Szulok Kiizs6g dnkormin yzata
sz6khely: 7539 Szulok, Szabadsiryt€r l.
PIR sz6m: 397889

ad6sz6m: | 5397 885-2-1 4

k6pviseli : Hengerics J6zsef polg6rmester

mint <inkorm lnyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

D6l-Kom Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si ut 52.
c6 gtr e gy z 5kszitm a: 0 2 -0 9 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 | 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szima: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 K<izpont/; 100408033 /Gcircsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I I541587-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igyvezeto

mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

masreszt:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - k<izott az alulirott helyen 6s napon az ali,f;biak
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2010. janu6r 01. napjiival kezd<ido hatdllyal kcizszolg6ltatfsi
szetziiddst kdtdttek Szulok Kcizs6g kozigazgat6si teriiletdnazingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo
telepiildsi hulladdk gytijt6sdre, szirllitfrsira. kezelds6re fenn6ll6 kozszolg1ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az L pont szerinti k<izszolgiltatisi szerzoddst k<izrjs megegyezdssel 2017. januar
1. napj6val az alitbbiak szerint m6dosid6k:

Az Onkorm inyzat a k<izszolg6ltatrls frnanszirozils6ban k<itelezetts6get nem viillal, a
hullad6kgazdrilkod6si kozszolgriltat6si dij megfizet6s6re kcizvetleniil az ingatlanhas zn1lok
kotelesek.

A Koordin6l6 szerv feld tcirt6no adatszolg6ltat6s 6s a szhmli,uds alapja az Onkorm inyzat
iital a kdzszolgiitatilsi szerzodds-m6dosit6s al6iriis6t kcivetoen 6tadott, a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re k<itelezettek k<ir6t meghatfrozo n6v 6s cimlista, illetve az annak alapj6n
megkiitcitt egyedi, lakoss6gi szerzoddsek.

3. A ktizszolgrlltatrlsi szeruodes jelen okirattal nem erintett rendelkezdsei tovribbra is
v iitozatl anul hatiil yo s ak.



4. Az rillami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell6tdsrira l6frehozott szenrezet

kijeltil6s6r6l, feladatk0r6r6l, az adatkezelCs m6djrir6l, valamint az adatszolgdltatdsi
kdtelezetts6gek r6szletes szabrflyair6l sz6l6 69/2016. (nL 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormrlnyzat, mint az ellfutirslrt felel6s, valamint a Kdzszolgilltatl eseti adatszolgtltatAsi
k0telezettsdge kOriben, a k6zszolgdltatrisi szerz6dCs-m6dosftrist elekfionikus riton megkiildi a

Koordinril6 szeru rfiszere.

Jelen szerz6d6s-m6dos{trist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratul&al
mindenben megegyez6t, j 6vitragy6 lag i4{k al6.
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