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amely l6trejott egyreszt: 6n,[nya Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7695 Obinya, Fti utcaTl.
PIR sz6m: 335997
adlszirm: 1 533 5999 - | -02
k6pviseli: Van Groeningen Ir6n polg6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : Onkorm6nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P6,cs, Siklosi tfi 52.
c 6 gtr e gy zlkszdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 54 1 587 -2-02
KUJ sziima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozp ontl
KSH sz6ma: I 1 541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kriz szol g6ltat6, a tov6bb i akban : Kiizszolghltat6

tovribbiakban egyi.ittesen: Felek - kiizritt az alulirott helyen 6s napon az ali,}:bi felt6telek

mellett:

I . Felek egym6ssal 2013 . jirlius 0 I . napj 6val kezdridti hatrillyal kcizszolgiiltatdsi

szerz6d6st kotottek Obrinya K<izseg kozigazgatisi teri.ilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezti

telepi.il6si hullad6k gyiijt6s6re, sziiliti.sira, kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz<id6si.iket 2018. okt6ber l. napi6val, koztjs megegyez6ssel

a kovetkezrik6ppen modositj6k:

Az Onkorm6nyzat a k<izszolg6ltat6s ftnansziroz6siiban kotelezetts6get nem v6llal, a
hullad6kgazd6lkod6si kiizszolgtiltat6si dij megfizet6s6re k<izvetlentil az ingatlanhasznblok

kritelesek.

Onkorm6nyzat viltal1a, hogy a kozszolg6ltatisi szerztides-m6dositis alilirisit kovetti l5

napon beliil - de legk6sobb 2018. szeptember 15. napj6ig - a Kozszolg6ltato iital a

Koordin6lo szerv reszlre a dij sziml6rzilsirhoz sziiks6ges adatszolgiltat6s teljesit6s6hez

rendelkez6sre bocs6da akozszolgiltat6s ig6nybev6telere kotelezeffek adatait.

3. A kiizszolg5ltat6si szerzodls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.
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4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si krizfeladat ellititsira l6trehozott szervezet

kijel<il6s6rril, feladatk<ir6rol, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezettsegek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjim az

0nkorm6nyzat, mint az ellirthslrt felekis, valamint a Kozszolgiitat6 eseti adatszolg6ltatiisi

kritelezetts6ge kor6ben, akozszolg6ltat6si szerzrid6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerztid6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy 6lag iqik al6.

Kiizszolgiltat6
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