
3tc- L+-4+-^'*l

HULLADtKGAzDALKooAst rOzszoLGALTATAst sznnzonf s
m6dositdsa

amely l6trej6tt egyrdsa: Pell6rd K6x6g Onkorm{nyzata
szdkhely: 7831 Pell6rd, F6 t6r 4.

PIR szirn: 332864
ad6sz6m: I 5332862-2-02
k6pviseli: Tajti Zoltrin polgermester _
mint 6nkormri,nyzat (a tovribbiakban: Onkorm{nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundnttti Kommun{lis Szolgdltat6
Nonprofi t Korlltoll Felel6ssegii TdrsasAg
szekhelye: 7632 Ptcs, Sikl6si tt 52.

c6gj egyz6kszirna: 02-09-0645 56

ad6sziima: 1 1 54 | 587'2'02
KUJ szama: 100279306
KTJ szlrna: I 00468989 /Kdk6nyi hullad6klerako/
KSH szima: I I 541587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ler iigyvezet6
mint Kiizszolgriltat6, a toviibbiakban: Kdzszolgiltet6

m6sr6szt:

- tovabbiakban egyiittesen: Felek - k626fl az alulirott helyen 6s napon az alabbiak

feltdtelek mellett:

L Felek egym6ssal 2013. janudr l. napjrival kezd6d6 hatAllyal kozszolg6ltauisi

szerz6d6sl kdrdttek Pell6rd Kbzsdrg kbzigazgatisi terilletdn az ingatlanhasznril6kn6l keletkez6

telepiilesi hullad6k gyujt6#re, szAllitrisira kezeldsere fennAll6 kdzszolgrlltatrlssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerztidestlket - figyelemmel a Kbt' l4l'S-Ara 6s az

onkorm6nyzat 7/2018. (xl.3o.) sz. dnkormdnyzati rendeletere - 2019. janurir 1. naoiiival,

kdz6s megegyez6ssel a kdvetkez6k6ppen m6dositjtik:

2.1 . Felek az I . pontban ia szerzldds 2.1 , 4.1 6s 10.2 pontjat akkent m6dositjdk, hogy annak a

kiilteruled (Sz6l6hegy) kdzszolgriltatdsrira vonatkoz6 resze az al6bbiak szerint m6dosul:

- a kiilteriileti ingatlanhaszrdl6k szamri,ra a kdzszolgaltatds igdnybev6tele eg€sz dvben

kdtelez6,

- a kiilterilleten a kozszolgriltaUis ell6tAsa a kOaisaas6gr6l valamint a telepiildsi szildrd

hulladdk osszegyffjtes6re, elszillitrlsrira 6s :i,rtalmatlanitasdra szervezett kdtelezd szolgaltatis

ig6nybev6tel6r6l szblo 11/2002 (XII.l3.) sz. onkormrinyzati rendelet szabalyai szerint

ttirtenik,
- a kiilrertileri kdzszolgriltatds tekinretdben a hullad6kgazdalkodasi kdzszolgdltat6si dij

megfizetdsere az ig6nybev6telre kotelezett ingattanhasznal6k kdzvetleniil k6telesek.

3. A kdzszolgriltatdsi szerziid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei v6ltozatlanul

hatalyosak.
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4. Az dllami hulladikgazddlkodrisi kiizfeladat ell6tdMra ldrehozott szervezet
kijeldlisdr6l, feladatkiir6r6l, az adatkezelds m6dj6,r6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezettsdgek rdsdetes szabrilyairol szblo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormlnyzat, mint az elkitrisert felel6s, valamint a K6zszolgriLltat6 eseti adatszolgii,ltatiisi
kotelezettsege kdr6ben, a kdzszolgdltatrisi szerz6d6s-m6dositrist etektronikus titon megkiildi a

Koordinril6 szerv riszire.

Jelen szerz6dis-m6dosittist a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezese ut.in. mint akaratukkal
mindenben megegyezit, j6vdhagy6lag irjrik al6.
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K6zszolgriltat6

Pell6rd, 2019. janu{r 02.
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