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H U L L AD E KGAZDAI, XOO AS I KO ZS ZOLG ALTA TA S I SZERZOD E S

MODOSiTASA

Amely l6trej<itt egyr6szrol : Kiskassa Kiizs6g dnkormin yzata
sz6khelye: 7767 Kiskassa, Petrifi utca 80.
PIR sziim: 334264
ad6sz6m: 15334266-l-02
k6pviseli: Veszpr6mi Istv6nnd polg6rmester
mint Onko rmhnyzat, a tovibbiakban : O nkorm 6n yzat

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss69ii T6rsas{g
szdkhelye: 7632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszitma'. 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541581 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkeny Regioniilis
Hullad6kke zelo Kozpontl
KSH sz6ma: I 1541587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezetci
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

miisrdszrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2017. okt6ber 15. napj6val kezdodo hat6llyal kozszolg6ltatiisi

szerzodest kotottek Kiskassa K<izs6g kozigazgatilsi teriiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezci telepiilesi hullad6k gytijt6sdre, szhllitilsira kezelds6re fenn6ll6 kozszolgiltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az 1 . pontban irt szerzod6siiket - figyelemmel a Kbt. I 4 I . $ -6ra - 2021 . Januir

01. napjival, kdzds megegyez6ssel a kovetkezok6ppen m6dosid6k:

2.1. Az OnkormAnyzat a kozszolg6ltatrls finansziroz6s6ban a belteriileti

ingatlanhaszn6l6k tekintetdben kotelezettseget nem vfllal, a hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolg6ltatisi dij megfizet6s6re kozvetleni.il a beltertileti ingatlanhaszn6l6k

kotelesek.

Z.Z. Az Onkorm6nyzat villalja, hogy a kozszolg6ltat6si szerzcid6s-m6dositris

al6ir6sft k6vetr! 15 napon beliil - de legk6sobb 2020. okt6ber 15. napj6ig - a

K6zszolgdltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szdre a dij szitmlilzisiltoz sziiks6ges

adatszolgriltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kdzszolg6ltatris

ig6nybev6tel6re kritelezettek adatait.
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3. A kozszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6sira l6trehozott szervezet

kijelol6s6rol, feladatkor6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gek rdszletes szab6tyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapiiln az

Onkorm6nyzat, mint az ellitisert felelos, valamint a Kozszolgiltat6 eseti adatszolgiiltat6si

kotelezetts6ge kor6ben, a krizszolg6ltatisi szerzod6s-modosit6st elektronikus uton megki.ildi a

Koordinilo szerv 16szdre.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyezot, j6v6hagy6lag irj rik al6.

Kiskassa, 2020.6v
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