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m6sr6szrcil:

m5dosit{sa

Fels6szentm 6rton Kiizs6gi Onko rmhny zata
sz6khely:7968 Fels6szentm6rton, Kossuth Lajos u. 8.
PIR sz6m: 332413
ad6sz6m: 1533241 5- I -02
k6pviseli: V6rnai Levente polg6rmester
mint onkorm5nyzat (a tovribbiakban: Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szotgiltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye:7632 P6cs, Sikl6si it 52.
clgtregy zekszima: 02-09- 0 645 5 6
adoszirma: I 1 541587 -2-02
KUJ szama: L00279306
KTJ szitma: I 00468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul lad6kk ezelo Kozpont/;
KSH szima: I l54l 587-3 8l I -57 2-02
k6pviseli: Biro P6ter tigyvezetci
mint Kozszo I giitato, a tov6bbiakban : Kiizszol giitat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kcizott M alulirott helyen 6s napon az aklbbi
felt6telek rnellett:

I . Felek egym6ss al 2020 .0 I .0 I . napj 6val kezd i5d6 hatillyal kozszolgSltatisi szerzldlst .

kotottek Fels6szentm6rton Kozs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6knAl keletkezci
teleptil6si hullad6k gyfjt6s6re, sziilititsira, kezel6s6re fenn6llo k<izszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzodlstiket kozos megegyez6ssel 2023.01.01. napj 6t6l a
kcivetkezok6ppen m6do sitj 6k :

2.1. Az Onkorm inyzat a kozszolg illtatis finanszir ozhsitban a belteriileti
ingatlanhaszniil6k tekintet6ben kotelezettsdget nem v6llal, a hullad6kgazd6lkodrisi
kozszolgriltatrisi dij megfizetes6re kozvetleniil a beltertileti ingatlanh aszn6l6k
kotelesek.

2.2. Az Onkorminyzat v6llalja, hogy a kozszolg6ltatrisi szerzodes-m6dosit6s
aliirisilt koveto 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.11.30. napjiig - a

Kozszol giitat6 iital a Koordin6l6 szery rlszlre a dij szdmlilzisilhoz sztiks6ges
adatszol giitatis teljesit6s 6hez rendelkezlsre bocs6tja a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kotelezettek adatait.

amely letrej ott egyr6szrcil :



4. Tekintettel a hullad6laol szol6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 92lH $ (7) bek-re, az 1.

pontban irt szerzodls 2023.06.30. napj6ig hat6lyos.

5. A kozszolg6ltatd'si szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei viitozatlanul
hat6lyosak.

6. Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijelol6s6r<il, feladatkor6rcil, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabillyairol szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alaplin az

Onkorm inyzat, mint az ellittits6rt felelcis, valamint a Kozszolg6ltato eseti adatszolg6ltat6si
kotelezetts6ge kor6ben, a kozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordin 616 szerv r6,sz1re.

Jelen szerzldesm6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben mege gyezot, j6vithagyolag irjik al6.

Kiizs6gi 6n korm funyzatt D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolgiitatil
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