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HULLADNTCAZOAITOUASI XOZSZOLGAT,UTASI SZERZoONS
vrooosirAs,L

amely l6trej citt egyreszt: Srimod Kiizs6g Onkormr{n yzata
szdkhely: 7841 S6mod, R6zsa F. u. 17.

PIR sz6m: 334066
ado szdm: I 5 3 3 40 60 -2 -02
k6pviseli: B6nis Imre Jiinos polg6rmester
mi nt rinkorm tny zat (a tov6bbi akban : 0nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntf li Kommunrilis Szolgriltatri
Nonprofit KorLitolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
ce gtr e gy zekszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszdma: | | 5 41 587 -2-0
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-K6kdny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kozpontl
KSH sziima: 11541587-3 8 1 | -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6
mint Kiizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

m5sr6szt:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - krizritt az alulirott helyen 6s napon az alihbi felt6telek
rnellett:

1. Felek egym6ssal 2010. janu6r 01. napj6val kezdodo hat6llyal k<izszolgrlltat6si

szerzodest kotdttek Srimod Kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo

teleptildsi hullad6k gytijt6s6re, sziilititsira, kezel6s6re fennrill6 kozszolgiitat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontbanirt szerzod6siiket 2018. jrilius 1 napjrival, kdzcis megegyezessel a

kdvetkez6k6ppen m6dositj 6k :

Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6s frnansziroz6silban kotelezetts6get nem v6llal, a

hulladdkgazd6lkod6si kozszolgitltat6si dij megfizetdsdre kozvetleni.il az ingatlanhasznii6k
kotelesek.

Onkorm6nyzat viilalja, hogy a kozszolg6ltatrisi szerzod6s-m6dosit6s aliirdsdt koveto 15

napon beltil - de legkdsobb 2018. m6jus 31. napj6ig - a Kozszolg6ltat6 iital a Koordin6l6
szew rdszere a dij szitmlflzishhoz sztiks6ges adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre

bo cs6tj a a kci zszo I g6ltat6s i gdnybevdtel6re kotele zettek adatait.

3. A kozszolg6ltat6si szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hulladekgazdrilkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatkcir6rol, az adatkezel6s m6djdrol, valamint az adatszolg6ltat6si
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k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjttn az

Onkormrinyzat, mint az ellitisert felel5s, valamint a KrizszolgilltatS eseti adatszolgiitatisi
k<itelezetts6ge krir6ben, akozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus fton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzodds-modositrist a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezbt, j 6v6hagy6 lag irj 6k al 6.
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Sz. sz.: K&ll Bank Zr1.

Kiizszolg:iltat6
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