
$tr_- r+-ta - 4 -su-/ o--( I Zczt_ .tt

H U L L A D fi:xC TzoA T x o n A S I K o Z S ZoLG ALT A T A S I SZEpIZ6D E S

m6dosit6sa

amely l6trejott egyr6szrol : Tengeri Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7834 Tengeri, Kossuth L. u. 13.

PIR sz6m: 333904
adoszhm: 15333904-1-02
k6pviseli : Nyaka Melinda polgilrmester
mint onkorm iny zat (a tov6bbiakb an : dnkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Feleldss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gy zdkszhma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszitma: | | 5 41 5 87 -2-02
KUJ sz6rna:100279306
KTJ szitna: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis
Hul lad6kke zelii Ko zp ont I
KSH sz6ma: 11541587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kcizsz olg6ltat6, a tov6bb iakb an : Ktizszol griltat6

m6sreszr<il:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kozott az ahilirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek melleff:

1. Felek egym6ssal 2013.04.01. napj6val kezdodri hat6llyal krizszolg6ltat6si szerzrid6st

k<itcittek Tengeri Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez<i telepiil6si

hullad6k gytijt6s6re, sz|llithsAra. kezel6s6re fennrlll6 kozszolgiitat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzcid6siiket krizos megegyezl,ssel 2022.10.01. napjit6l a

krjvetkez6k6ppen m6dositj 5k :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltat6s frnanszirozdsAban a beltertileti
ingatlanhaszn6l6k tekintet6ben k<itelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolgrlltatrisi dij megfizet6s6re kozvetleniil a belteri.ileti ingatlanhaszniiok
k<itelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat viillalja, hogy a kozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6s

allirSsit kovetci 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.09.30. napjiig - a

Ktizszolg6ltat6 iital a Koordin6lo szerv r€sz6re a dij szirml|zfxithoz sziiks6ges

adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsiitja a kozszolg6ltat6s

ig6nybev6tel6re kritele zettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6kr6l szol6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 92lH S (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzodls 2023.06.30. napjrlig hatillyos.

4. A kozszolgriltat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellltdsira letrehozott szervezet
kijelol6s6r6l, feladatk<irer6l, az adatkezel6s modjiir6l, valamint az adatszolg6ltatdsi
k<jtelezetts6gek r6szletes szabillyairolsz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjdn az
Onkormdnyzat, mint az ellhtisert felel6s, valamint a Kozszolgiltat6 eseti adatszolg6ltat6si
ktitelezetts6ge krir6ben , a kozszolgaltat6si szerzcld6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzcid6smodosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m in de nb en me ge gy e z 6t, j 6v 6hagy ola g ir j ik al 6.

Kelt: 3<rco , lntt, 6, b't4-l . h6nap (L. ,ap D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 P6cs, Siklosi 0t 52.

z6m: 02-09-064556
:11541587-2-Q?

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg5ltat6
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