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HULLADf KGAzDALKoDAsI KozszoLGALTATASI szrnz6lns
pr6nosirAse

amely l6trej 6tt egyr 6szrol: Cserkrit Ktizs6g Onkormdnyzat
sz6khelye: 7613 Cserkut, Alkotmany u. 8.

PIR szlrn: 334671
ad6sziim : I 533 467 5 -2-02
kepviseli: Hegediis Zsolt J6zsef polgiirmester
mint rinkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkormanyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T{rsasig
szekhelye: 7632PEcs, Sikl6si ut 52.
cegf egyz6ksziirn a: 02 -09 - 064 5 5 6

ad6sz6ma: 1 1 541 587 -2-02
KUJ szdma: |00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH sziirna: 11 541 587 -3811 -572-02

kepviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6
mint kiizszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

m6s16sz16l:

tov6bbiakban egyrittesen: Felek - kiizritt az al,,rlirotr helyen 4s nlFc:i 3-z allbbi fc1t3....,^

mellett:

1. Felek egym6ssal 2014. jantdr 01. napj6val kezdodo hat6llyal kdzszolg6ltatdsi

szerzod6st kdtottek Cserkrit Krizs69 kdzigazgat{si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo

teleptil6si hullad6k gyrijt6s6re, szdllitAslra, kezel6sere fem6ll6 k6zszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket 2022. oktober 1. napj6val, k<iz6s megegyez6ssel

a krivetkez6k6ppen m6dositjiik:

Az dnkorm6nyzat a kozszolg6ltatds finanszir ozhshban k<itelezetts6get nern v61la1, a

hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kdzvetleni.il az ingatlanhasznil6k

kdtelesek.

6nkorm6nyzat v6[1alja, hogy a k<izszolg6ltatrisi szerz6d6s-m6dositris al6irds6t koveto 15

napon beliil - de legk6s6bb 2022. szeplxrfier 30. napj6ig - a K<izszolg6ltat6 riltal a

Koordinil6 szerv r6sz6re a dij szdmliu s6hoz sziiks6ges adatszolg6ltat6s teljesites6hez

rendelkezdsre bocs6tja a ktizszolgdltat6s ig6nybev6telere k<itelezettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6k6l sz6l62012.6vi CLXXXV. rowdny 92lLI g (7) bek-re, az 1.
pontban irt szerzod6s 2023.06.30. napjdig hatilyos.

4. A kdzszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rir,tett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az dllami hullad6kgazddlkod6si kdzfeladat ellit6s6ra l6trehozott szer\tezet

kijeldl6s6rol, feladatk6r6r<il, az adatkezelfls m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az elliites6rt felel6s, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatisi
kdtelezetts6ge ktir6ben, a kdzszolg6ltatitsi szerzod6s-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositdst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben meg egyezi)t, jlvdhagy6lag i46k al6.

D6l-Kom NonPr'rfit Kft'
7632 P6cs, Sikl6tii ut 52'
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg6ltat6
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