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HULLADBTCA. ZNAIXONASI KOZS ZOLG ALTATA S I S ZERZODES

m6dosft6sa

amely l6trej ott egyr6szrol : Illocska Kiizs6g Onkorm6n y zata
sz6khely:7775 Illocska, Fo u. 13.

PIR szdm: 334176
ad6szdm: 1 533417 0-l-02
k6pviseli: Kehi J6zsef alpolgilrmester..
mi nt on korm 6ny zat ( a tov 6bbi akb an : Onko rminy zat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii TSrsasSg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.

cd g1e gy zdks zdm a : 02 -09 -0645 5 6

ad6szdma: 11541587 -2-02
KUJ sziima:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kokeny Regioniilis
Hullad6kke zelo Kdzpont/
KSH sz6ma : 1 I 541587 -381 I -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kcizszolgiiltat6, a tovdbbiakban: Ktizszolg6ltat6

mds16szr<il:

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi

felt6telek mellett:

l. Felek egymdssal 2020. januS.r 01. napj6val kezdodo hatdllyal kozszolg6ltat6si

szerzoddst ktitottek Illocska Kdzs6g kozigazgatitsi teriilet6n az ingatlanhasznril6kni{l keletkezo

telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6sdra, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgi{ltatdssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddsiiket - figyelemmel a Kbt. 141.$-6ra - 202l.fiorilis
01. napi6val, koz6s megegyezdssel a kcivetkezok6ppen m6dos(tj6k:

2.1. Az dnkormdnyzat a krizszolgdltatfs finanszirozdsdban az ingatlanhaszn{l6k

tekinret6ben ktjtelezetts6get nem vi{llal, a hullad6kgazddlkodi{si kcizszolg6ltatr{si dij

meghzet6s6re kiizvetleniil az ingatlanhas znil6k kotelesek.

2.2.. Az Onkorm6nyzat vrillalja, hogy a kozszolgdltat6si szerzSd6s-m6dosit6s

alilirdsdt kciveto 15 napon beliil - de legk6sobb 2021. februrir 28. napj6ig - a

Kozszolgilltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a dij szdmlSzdsdhoz szliks6ges

adatszolgdltatSs teljesft6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a

ig6nybev6tel6re kotelezettek adatait.

k6zszolgdltatfs
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3. A kozszolgriltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkoddsi kcizfeladat ellfitdsdra l6trehozott szeryezet
kijelcil6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezel6s m6djdr6l, valamint az adatszolg6ltati{si
kcitelezetts6gek r6szletes szabdlyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjdn az
Onkorm6nyzat, mint az ellfltds€rt felelos, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolgi{ltatiisi
kotclczetts6ge kdr6ben, akdzszolgirltatdsi szerzod6s-mddosft6st clcktronikus riton mcgki.ildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dosfuist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
mi n den be n me ge gy czi5t, j 6vdh agy 6lag in 6k al 6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C6gjegyzeksz6m: 02-09-064556
Ad6sz5m : 1 1 541 587 -2-02

Illocska Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgflltat6
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