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Hul.I.ADfi,t<ctzoAr,rooAsrxozszolcA,rATAsrszERZ6ons
m6dositisa

amely l6trejott egyrlsnisl: Hegyhitmar6c Kiizs6g Onkorm Snyzata
sz6khely: 7348 Hegyh6tmar6c, Hunyadi u. 7 l.
PIR szSm: 556134
ad6szdm: 15556136-l -02
k6pviseli: Halmos Csaba polg6rmester
mint rinkorm inyzat (a tov6bbiakban: 6nkor minyzat)

m6sr6szr6l: D6l-Kom D6l-Dundntfli Kommunilis Szolgr{ltatt6
Nonprofit Korkitolt Feleldss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
c6gtr e gy zdkszfima: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szhma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hull ad6kke zel6 Ko zp ont I ;
KSH sz6ma: I I541587-381t-572-02
kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K6Zatolg6l-t

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az aldbbi
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2014. jrinius 30. napj6val kezdt)db hat6llyal k<izszolg6ltat6si
szerzfid1st kdt6ttek HegyhStmar6c Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkez6 telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szdllitfusdra, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiitat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket - figyelernmel a Kbt. 141.g-6ra - 2021. januhr
l. napj6val, k<izris megegyezlssel a kovetkez6k6ppen m6dositjrik:

2.1. Az Onkorminyzat a kozszolg6ltatris finansziroz6s6ban kritelezetts6get nem
vfillal, a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kcizvetlentil M
ingatl anhas m5l6k k6tel es ek.

SzerzbdiS Felek az Sltalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatdlyos
Af.q. t<irveny rendelkez6seinek megfelel6en jarnak el.
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Szdmlinis negyed6vente ut6lag, a szSmviteli t<irv6ny elSirSsainak figyelembev6tel6vel

t<irt6nik. A Kozszolghltat6 a szimlill a rezsicstikkent6sre vonatkoz6 jogszab6lyok

rendelkez6sei szerint 6llitja ki 6s az abban foglaltak figyelembev6tel6vel kiildi meg

ingatl anhaszn6l6k t 6sz6r e

3. A kdzszolg6ltatSsi szerzodls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szewezet

kijelol6s6rol, feladatk6r6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts|gek rlszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (IU. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

6nkormanyzat, mint az ell6tds1.z:. felelos, valamint a Kozszolgdltat6 eseti adatszolgiitatisi

kcitelezettsege k<ir6ben, akozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus uton megktildi a

Koordin6l6 szerv rdszdte.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mi ndenb en mege gy ezot, j 6v6hagy 6lag ir jilk al6.

7ic'5i' ni irl,a i 6 c Ki;.,s 6 g D(:i-iiur.r i{oniir ufii K.ft.

Kiizszolgriltat6
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