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16zre laoar.euArAsr szenz6oEs
1. sz. m6dositSsa

amely letrej6tt egyrdszrol:

P6cs Megyei Jogri V6ros OnkormSnyzata
sz6khelye: 7621 P6cs, Sz6chenyi t6r 1.
PIR sz5m:735616
ad6sz6m: 1 57 3561 2-2-02
k6pviseli: Dr. P6va Zsolt polg6rmester
(a toviibbiakban: OnkormSnyzat)

m6sr6szr6l:

BIOKOM P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kcirnyezetgazdilkodisi Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g0
T6rsas5g
sz6khelye: 7632 Pbcs, Siklosi 0t 52.
c6gjegyz6ksz6ma: 02-09-062862
ad6szdma: 1 1 0 1 4959-2-02
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor Ugyvezet<i igazgat6
(a tovdbbiakban: Kozszolg6ltat6),
egytltt: Felek kozi5lt., az alul irt helyen 6s napon, az alibbi felt6telek szerint
l. El6zm6nyek

Szerz6do felek kozott 2018. j[nius 10. napj6n kdzfeladat-ell6tasi szerzod6s (a
tov6bbiakban: Szerzodes) j6tt letre 2019. janu6r 1-i hat6llyal, ot 6v hatdrozott
id6tartamra.

A

Szerzod6s 6ltal szab6lyozott tev6kenys6gekben bekdvetkezett vAltoz6sok

indokolttii teszik a kozfeladat-elliit6si szerz6d6s - a 14.4. pont szerinti - m6doslt6sdt,
. ez6rt Felek a szerz<id6st Pecs Megyei Jogti V6ros Onkormdnyzata KOzgyul6s6nek
t.
A 2.12019 (1.24.) szemi j6v5hagy6 hat5rozata alapjAn az al5bbiak szerint m6dositj6k.

ll. Meg6llapod5s

1.)

Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerzod6s 5.6 pontjanak d) alpontja
hely6be

a

k0vetkez6 rendelkez6s l6p:

15.6 Szerz6d6 felek meg1llapodnak abban, hogy az 5nkormAnyzat a
Magyarorszdg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXIX. t6rveny 13. S
(1) bekezd6s 2.,5., 11., 19. pontjaiban rdgziteft, egyes helyi onkormdnyzati
kozfeladatok ellitt1sa 6rdek6ben a K5zszolgaltato ingyenes haszn(tlatdba adja
az 5nkormdnyzat tulajdondban l6v6 al6bbi ingatlanokat:/
,,d) Pecs Tuskesreti [ton tal6lhat6 4103212 hrsz. alatti, 127.853 m2 nagys6g0
beepitetlen tertllet es viz6ll6s megnevez6sU ingatlan 59.360 m2 nagysSgri
16sz6t.
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2.)

Felek meg5llapodnak abban, hogy jelen Szerzcid6s m6dosit6s rendelkez6seit
20'19. febru6r 1. napj6t6l kezdod6 hatdllyal alkalmazzAk.

3.)

Felek meg 6llapodnak abban, hogy a kozszolg6ltat6si szerz6d6snek jelen
m6dosit6ssal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlan tartalommal tov6bbra is
hatdlyban maradnak.

Szerzod6 Felek ezen szerz6d6s m6dositast elolvas6s ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6v6hagyolag kjSk al6.

P6cs, 2019.
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igazgat6
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