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HULLADEKcazoAr,xooAsr x6zszolcAlra'rAsr sznnzonrs
m6dosftisa

amely ldtrejdtt egyrdszr6l : Dr6vasztf ra Kiizs6g dnkorm flnyzata
sz6khely: 7 960 Dri*aszlAra, Kossuth L. utca 106.
PIR sz6m: 334802
ad6szim: 1 5334802-1 -02
k6pviseli: Matoricz S6ndor polgiirmester
mint dnkormrinyzat (a toviibbiakban: 6nkorm:inyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgriltatri
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gii T{,rsas6g
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
cdgjegyz6kszrlm a: 02-09 -0645 5 6
ad6szima: | 1 541 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ szlma: 100468989 /Pdcs-K6kdny Regionrilis
Hullad6kkezel6 K6zpont/;
KSH szrirna: I | 541 587 -381 1 -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolg:iltatri

m6srdszrol:

- tovribbiakban egyiittesen: Felek
felt6telek mellett:

kdzott az alulirott helyen 6s napon az aliibbi

1. Felek egymiissal 2020. januir 01. napjrival kezd6d<i hatrillyal kozszolg6ltatrisi
szerz<iddst kdtdttek Dravasz1rfua Kdzs6,g kdzigazgatAsi tertiletdn az ingatlanhaszniil6kniil
keletkez<j telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre, szillitrlsrira, kezeldsdre fennrill6 k6zszolgiiltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az L pontban irt szerz6ddsiiket kdz6s megegye zlssel2022, janudr l. napjit6l a
kdvetkez6k6ppen m6dositj rik :

2.1 . Az Onkormrinyzat a kcizszolgriltat6s finansziroziisiiban a belteriileti
ingatlanhaszndl6k tekinteteben kdtelezettsdget nem viillal, a hulladdkgazdalkodrisi
kcizszolgriltatrlsi dij megfizetdsdre kdzvetlentil a beltertleti ingatlanhasznal6k
kdtelesek.

2.2. Az Onkormri,ny zar vitllarja, hogy a kdzszolgdltatdsi szerz6d6s-m6dosit6s
aliirisat k<ivet<ien - legkds6bb 2021. okt6ber 30. napjriig - a Kdzszolgrllt ato altal a
Koordinril6 szerv rdsz6re a dij szanliuAsdhoz sziiksdges adatszolgdltatiis teljesitdsdhez
rendelkezdsre bocs6tja a kdzszolgriltatris iginybev6tel6re k6terezettek adatait.

d"- hr



4. A k6zszolg6ltauisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6tasara l6trehozott szervezet
kijel6lds6r6l, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djriLr6l, valamint az adatszolgitltatAsi
k6telezetts6gek r6szletes szabii{yair6l sz,6l,6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrinyzat, mint az ellet6s6rt felel6s, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolgdltat6si
k6telezetts6ge k6rdben, a kdzszolg ltat si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositdst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se uten, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irjrik aki.

D6l-Kom Nonprofit Ktt
7632 P6cs, Srktosr ut 52.
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