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HULLADEKGAZDALKoDAST KozszoLGALTATAsI szERz6ons
nouosirAs.q

amely ldtrejcitt egyreszt: Sziir Kiizs69 6nkorminyzat
szdkhely: 7735 Szllrr. Kossuth L. u. 15.

PIR szdm: 333685
ad6szdm: 1 533368 l -l-02
kdpvi seli : Kropp Kriroly polgiirmester
mint cinkormdnyzat (a tovdbbiakban: Onkormdrnvzat r

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommunrilis Szolgf ltat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss69ii Tdrsas6g
szdkhelye: 7632 Pdcs. Sikl6si tt 52.
c6gj e gyzdkszim a: 02-09 -064 5 5 6
ad6szdma: 1 I 511 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sziima: 100468989 /Pdcs-Kcik6ny Regionrilis
Hul laddkkezelo Kcizpont/
KSH sziima: I 1541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bi16 P6ter iigyvezeto
mint kdzszol96ltat6. a toviibbiakban: Kiizszolgriltatri

mds16szt:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kiizcitt az alulirott helyen 6s napon az akibbi feltdtelek

mellett:

l. Felek egymiissal 20,l3. jflius 01. napjrival kezd6do hatrillyal kiizszolg6ltatasi

szerz<iddst kdtdttek Szrir Kdzsdg kdzigazgalisi tertiletdn az ingatlanhasznril6knril keletkezo
telepiil6si hutladdk gyijt6s6re, sziillitesara, kezel6s6re fennrill6 krizszolgriltatrissal

kapcsolatban.

2. Fetek az l. pontban irt szerz6d6siiket 20'19. ianuiir 1. napiiival. kcizcis megegyezdssel a

krivetkez6kdppen m6dositjrik:

Az Onkormiiny zat a kdzszolg6ltat6s flnanszi rozirsitban kdtelezettsdget nem viillal. a

hullad6kgazdrilkodiisi kcizszolgriltatrisi dij megfizetds6re k6zvetlentil az ingatlanhasznril6k

kcitelesek.

Onkormrinyzat v5llalja, hogy a kozszolgirltatirsi szerz6dds-m6dos(t6s alii(riisiit kciveto I 5

napon beliil - de legk6s<ibb 2018. november 30. napj6ig - a Kcizszolg6ltat6 Altal a

Koordin6l6 szerv r6szdre a dij szitmlAzisrihoz sziiks6ges adatszolgiiltatas teljesitds6hez

rendelkez6sre bocsiitja a kOzszolgriltatris ig6nybevdteldre kdtelezettek adatait.

3. A kcizszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei vdltozatlanul
hatdlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi k<izfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezct

kijel6lds6rol, feladatkdr6rol, az adatkezeles m6djdrol. valamint az adatszolgiiltatdsi
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kotelezettsegek r6szletes szabliyairol sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alaplin az

Onkormanyzat, mint az elliitdsdrt f'elel6s, valamint a Krizszolgiiltat6 eseti adatszolgriltatasi

kcitelezettsege kiirdben, a krizszolgriltatrisi szerzodes-m6dositrist elektronikus Iton megkiildi a

Koordinril6 szerv r6sz6re.

.lelen szerzodds-m6dositrist a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse utiin, mint akaratukkal

mindenben megegyezot. j6vrihagy6lag irjak ala.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgf ltatri
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