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HULLADEKGAZDALKODASI KoZSZOLGALTATASI SZERZoDES
mridositrisa

amely l6trejdu egyr6szr6l: Boda Ktizs6g 6nkormdnyzata
sz6khely: 7672,BodaPetifi utca 28.
PIR szim: ?24287
ad6sz6m: | 57 24289-l -02
k6pviseli: Kovrics Gy6z<i Zsigmond polg6rmester
mint dnkorm6nyzat (a tovribbiakban: 6nkormrlnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgf ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas6g
szdkhelye: 7632 PEcs, Sikl6si it 52.
cd gtregyz|kszitma: 02-09 -064 5 5 6
ad6sziima: I I 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szrima: 100468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hulladikkezel6 Kozpontl ;
KSH szima: I I 5 4 I 587 -381 I -57 2-02
kdpviseli: Bi16 Piter iigyvezet6
mint Kcizszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

mds16szr<il:

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - k626ft az alulirott helyen 6s napon az aldbbiak
feltdtelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2020.01 .01. napj6val kezd6d6 hatrillyal krizszolg6ltat6si szerz6d6st
kdtdttek Boda Kdzsdg kdzigazgat6si tediletdn az ingatlanhaszn6l6knril keletkez6 telepiildsi
hullad6k gyfijtdsdre, szfllitAsdra, kezel6sdre fennrill6 kdzszolg6ltatrissal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6r.l€siikct ktizris megegyez6ssel 2023. 01.01, napjittit a
kdvetkez<ikdppen m6dositjrik :

2.1. Az Onkorm6nyzat a krizszolgriltatris finansziroz6s6ban a beltertileti
ingatlanhasznil6k tekintetiben 50% cisszegben v6llal k6telezetts6ger, a

hullad6kgazddlkodrisi krizszol96ltarisi dij 50%-6nak megfizetdsdre kijzvetleniil a

belteriileti ingatlanhaszn6l6k kdtelesek.

2.2. Az Onkormdny zat villalja, hogy a kdzszolg6ltatasi szerz6dis-m6dosit6s
al6ir6sit k6vet6 15 napon beliil - de legk6s6bb 2022. december 31. napj6ig - a

K<izszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6szire a dij sziml|zis6hoz sziiksdges
adatszolgiiltatiis teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsritja a k6zszolg6ltatrs
iginybev6telire kdtelezettek adatait.



3. Felek az l.) pontban irt szerztidist kdz6s megegyezdssel a hullad6k6l sz6l6 2012.6vi

CLXXXV.tv. 92/11. 5 () bekezd6se alapj6n akk6nt m6dositj6k, hogy a Felek kdziitt

l6trejdtt kdzszo196ltatiisi szerz6dis 2023. jfnius 30. napjriig hatrilyos.

4. A kdzszolgdltatasi szerzodds jelen okirattal nem irintett rendelkezdsei v6ltozatlanul

hatdlyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si k6zfeladat ell tisira ldtrehozotl s7-ervezet

kijel<il6sdr6l, feladatk6r6r6l, az adalkezelis m6dj6r6l, valamint az adatszolgriltatrisi

kdtelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016.011. 31.) Korm. rendelet alapjin az

flnkormrinyzat, mint az ellitdsdrt felel6s, valamint a Kdzszolgiitat6 eseti adatszolgeltatasi

kdtelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolg6ltatAsi szerz6d6s-m6dositist elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzdd6sm6dosilist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin. mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6v:ihagy6lag irjdk al6.

D6l-Kom fl.nprofit t(ft.
7632 Pecs, Sikl6si dt 52

CeEjegyzeksza I: 02-09-064556

D6l-Kom Nonprolit Kft.

Kiizszolgr tat6


