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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATAST SZENZ6OES
MODOSiTAS

amely ldtrejdtt egyrdsa: Drivatamf si Kiizs6g Onkorm finyzata
sz6khely: 7979 Dr|vatamirsi, F<i utca 101.

PIR szrim: 400642
ad6szdm: 1 5400640- 1 -1 4

kdpviseli: Sabacz J6zsef polgriLrmester

mint cinkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkormf nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunrilis Szolgdltat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gii T6 rsas69
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si tit 52.
cdgjegyzdksziim a: 02-09 -064 5 5 6

ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sz5ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sziima: I 1541587-38 I 1 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kiizszol96ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgiltat6

mdsrdszt:

tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen ds napon az al6bbi t-eltdtelek
mellett:

l. Felek egym6ssal 20t9. janu6r 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal kdzszolg6ltatasi
szerz6d6st kotdttek Dr6vatamilsi K<izs6g ktizigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszniil6knril
keletkez6 telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6sAra, kezeldsdre fennril16 k<izszolgriltatrissal

kapcsolatban.

2. Felek az I . pontban irt szerzoddstiket - figyelemmel a Kbt. I 4l . $-dra - 2020. dprilis I .

napjrival, kiizds megegyezdssel a ktivetkez<ikdppen m6dositj6i<:

2.1 . Az Onkormrlny zat a kozszolgitltat6s finanszirozisiiban ktitelezettsdget nem

viillal, a hullad6kgazdrilkod6si kdzszolgiiltat6si dij megfizetdsdre kdzvetleniil az

ingatlanhaszn6l6k ktitelesek.

2.2. Onkorm6nyzat vrillatja, hogy a kdzszolgriltatasi szerzodds-m6dositiis al6ir6sdt

kriveto 15 napon beltil - de legk6s6bb 2020. febru6r 28. napjdig - a Kdzszolgiiltat6

iiltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a dij szimldzdsahoz sziiks6ges adatszolgdltat6s

teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsAda a kdzszolgaltatiis igdnybevetelere ktitelezettek

adatait.
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3. A kdzszolgiiltatiisi szerzridds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hulladikgazdrilkod6si krizfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet

kijeldl6sdr6l, feladatkdr6r6l, az adatkezeld,s m6djriLr6l, valamint az adatszolgiiltatiisi

kritelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

Onkormrinyzat, mint az ellet6s6rt felelos, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatrisi

kcitelezetts6ge kdriben, a kdzszolgriltatrisi szerztid6s-m6dositrlst elektronikus riton megkiildi a
Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositrlst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmezdse utAm. mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6vrihagy6lag irjdk atri.

P6cs, 2020. janu:ir 16.

Del-Kom Nonprofit Kft.
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