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m6dosft6sa

amely l6trej <itt egyreszt: Szentlfszki Kiizs6g Onkorm 6n yzata
sz6khely: 7936 Szentl6szl6, R6k6czi u.27.
PIR szam: 332534
ad6szam: 153325-l-02
k6pviseli : Pasztorek Zoltin polg6rmester
mint <i nko rm iny zat (a to vtlbb i akban : O n ko r miny zat)

D6l-Kom D6l-D unintrili Komm unilis Szol griltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tdrsasfg
sz6khelye: J 632 Pecs,Sikl6si it 52.
cd gS egy zdkszAma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szinra: I 1 54 I 587 -2-02
KUJ szama:100279306
KTJ szrima: I 00468989 iP6cs-K6k6ny Regiondlis
Hul I ad 6kke zelo Ko zpo ntl
KSH szilma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgiitat6

m6sr6szt:

- tovtlbbiakban egyiittesen: Felek - ktizcitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

1. Felek egymilssal 2014. junius 30. napj6val kezd<id6 hat6llyal k<izszolgrlltat6si

szerzdd6st k<ittittek Szentlaszl6 Kozs6g kozigazgatasi teriiletdn az ingatlanhasmirlfikrrill

keletkez6 teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitdsina, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitatrissal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket - figyelemmel a Kbt. 141.$-ara - 2020. jrilius

01. napj6val, k<iztis megegyezdssel a ktivetkez6k6ppen m6dositjak:

2.1. Az Onkormanyzat a k<izszolg6ltatds finansziroztls6ban a belteriileti

ingatlanhasmallk tekintet6ben kdtelezettsdget nem v6lla1, a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgilltat6si dij megfizet6s6re k<izvetlentil a beltertileti ingatlanhasznii6k

kdtelesek.

2.2. Az Onkormrinyzat viilalja, hogy a ktizszolgriltat6si szerz6d6s-m6dositris

aliirisirt kdvet6 15 napon beliil - de legk6s6bb 2020. 6prilis 30. napj6ig - a

Kozszolgiltat6 6ltal a Koordin6l6 szew r6sz6re a dij sziri,:,lilzisittoz sztiks6ges

adatszolg6ltatrls teljesft6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolg6ltat6s

i g6nybev6te I 6re kotel e zettek adatait.

3. A krizszolg6ltatAsi szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.
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4. Az Sllami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat ellfutisfua l6trehozott szervezet
kijeltil6s6r5l, feladatktir6rSl, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgriltatrisi
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrinyzat, mint az ellififusert felel<is, valamint a Kozszolgaltat6 eseti adatszolgrlltat6si
kdtelezetts6ge kdr6ben, a kcizszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus fton megktildi a
Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezi|t, j 6vrihagy6lag irj ak al5.

Szentl6szl612020. 6v u-Jl.- h6nap L5 nap
D6l-Kom Nonprofit Kft.
2632 P6cs Siklosi rit 52,

)e g;:gyz6kszim: 02-09-064556
AC,5szdnr : 11 541 587 -2-02
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Szentldszl6 K6zs6g Kdzszolgiltat6
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