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r{ u LLAD Ta,KGAZDA LKot)Asr KozszoLGALTAlAsr szcltz6u i.s
nr6oosirAs.r

anrely l6trejcitt cgyreszt: Lak6csa Kiizs6g dnkorm Snyzata
szdkhely: 7918 Lak6csa. Petoti S. utca I I.
l)lR sziim: 397241
ad6sziin.r : I 5397 249 - | - I 4
k6pviseli: Maty6k J6zsef polgdrmester
rnint rinkornrinyzat (a tov6bbiakban: 0nkolrni'rnvz;rt )

rnasrdszl: D6l-Kom D6l-Dun:lntfli Kommunrilis Szolg{ltatri
Nonprofit Kor}ltolt FelelSss69ii TSrsasrig

sz6khelye:7632 P6cs. Sikl6si rlt 52.

ci gi eg1'zdkszrim a: 02 -09 -06 4 5 56

ad(rszdnra: I t 5,1 1,587-2-02

K LIJ szdnra: 100279i06

K-l-J szlrma: 10046891t9 /Pecs-Kdkdny Regionalis

Hul laddkkezelo Kdzpont/

KSH szama: 11541587-i8l l-572-02
kepviseli: Bilo Pitcl iigyvczet6

nrint Kiizszolgiiltat(r. a toveibbiakban: Kiizszolg:ilt:rtr'i

tovilbbiakban eg),iittesen: Felek - kOztjtt az alulirott hell'en es napon az akibhi feltetclck

nrcllett:

l. Felek egyrn6ssal 2010. .ianurir 01. napjaval kezd6do hat6llyal k(izszolgd ltatiisi

szerzrid6st k(itOttek Lak6csa Kdzs6g kiizigazgatiisi tertileten az ingatlanhaszniiltiknii l

kcletkezo telepiil6si hulladek gyiiitdsdre. sz6llitrisrira. kezelesdre fennrill6 kdzszo lgd ltatlssa I

kapcsolatbarr.

l. Felek az l. pontban irt szelz(lcldsiiket 2019. miircius l. napjaval kdziis nrcgcglezi'sscl

a k0r,etkezokeppen rr6dosit jiik:
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i A k(izszolg:iltatasi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei vdltozatlanul

lratri lyosak.

l. Az iillami hullad6kgazdalkodrisi kiizteladat ellatasAra l6trehozott szervezct

ki.ielrildser(rl. f'eladatkcirdrol. az adatkezel6s modj6rol. valamint az adatszolgaltatasi

k iitc lezettsegek rdszletes szabrllyair6l szolo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alap.iitt az

0nkornrinl'zat. mint az elliitiiscrt f'elelos. valarrint a Krizszol96ltat6 eseti adatszolgriltatrisi

kiirelezettsege krir6ben. a kdzszolgiiltatiisi szerziidds-modositiist elektronikus irton megki.ildi a

Krxrldi niilo szerv reszitc.

.lclcn szerz6des-m6dositeist a Felek annak elolvasisa 6s

rn inclenbcn nregegyezot. .j6vrihagy6lag irjdk ald.

irtclmezdse utin. r'nilrt akaratuk kal
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