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HULLADEKGAZDALKoDAsT rozszolcAlrarAsl szpnz6ons

amely l6trejdtt egyrisa:

n6nosirAsa

Cserkf t Kdx6g Onkormfnyzat
szdkhelye: 7673 Cserktt, Alkotmdny u. 8.
PIR szAm: 334671
ad6szri,rn : 1 533 4 67 5 -2-02
kdpviseli: Hagenthum J6zsef polgdrmester
mint cinkormdnyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

D5l-Kom D6l-Dunintrlli Kommun{lis Szolg{ltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gil T{rsesAg
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si [t 52.
cdgj egyzekszrirna : 02-09 -0645 5 6
ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ szirna: 100279306
KTJ szama: 100468989 /Pics-Kdkdny Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpont/
KSH sz.ima: I 1 54 1 587-38 1 l-572-02
kepviseli: Bi16 Pdter iigyvezeto
mint kOzszolgeltat6, a tovribbiakban: Kdzszolgdltatd

misrdsa:

tov6bbiakban egytlttesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az alAbbi feltCtetek
mellett:

l. Felek egymfssal 2014. janurir 01, napj6val kezd6d6 hat6llyal kdzszolgdltatrisi
szerz6ddst kotdttek Cserkft Kdzsdg ktizigazgat6si teriiletin az ingatlanhaszndl6kn6l keletkez6
telep0l6si hullad6k gyiijtdsire, szAllitisiya, kezelisere fenndtl6 kdzszolgdtatdssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6stlket - figyelemmel a Kbt. l4l.$-6ra - 2019. junius
01. napjdval, k0zds megegyez6ssel a kdvetkez6kippen modositjiiLk:

2.1. Az Onkorm inilyzat a kOzszolg{ittatiis finansziroziis6ban a kultertlleri Szikkuri diil6ben
az ingatlanhaszndl6k tekintet6ben kdtelezettsdget nem v6llal, a huJladdkgazd6lkodrisi

kOzszolg6ltatdsi dij megfizetdsere kdzvetlenill az ingatlanhasznrll6k kittelesek.

2.2. A 2.1. pontban drintett ingatlanok haszn6l6i a hullad6k gyffjtisere sajrit
gyiijt6edinyben kdtelesek, az dsszegyrijtdtt hulladikot a kdzszolg:iltato heiahoz men<i

szolgriltatrissal gyuj ti be.

2.3 Az Onkormri.Lnyzat v6llalja, hogy a kdzszolgriltatrisi szerz6des-m6dositds alAirisrit
kdvet6 15 napon beliil - de legk6s6bb 2019. jrinius 30. napjdig - a KdzszolgriLltat6 6ltal a
Koordindl6 szerv rdszdre a dij szdmkirz,isrihoz sztiksdges adatszolgiiltatiis teuesitesdhez

rendelkezisre bocs6da a kdzszolgAltatds ig6nybevdteldre kdtelezettek adatait.
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3. A kiizszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem irintett rendelkezesei valtozatlanul

hat6lyosak.

4. Az ri,llami hulladikgazddlkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott s?t?tezet

kijeldlCsdr6l, feladatktjr6rol, az adatkezelis m6djdr6l, valamint az adatszolgdltatdsi

kdtelezensdgek rCszletes szaMlyair6l sznb 6912016. (lll. 3l .) Korm. rendelet oJapjdn az

Onkorm6nyzat, mint az elldtAsCrt felel6s, valamint a Kdzszolgeltat6 eseti adatszolg6ltatrisi

kotelezetts6ge k6rCben, a kdzszolgriltat6si szerz6dCs-m6dositdst elektronikus riton megkiildi a

Koordindl6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6dCs-m6dositist a Felek annak elolvasdsa 6s irtelmezese ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6vihagy6lag irj 6,k ald.
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