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m6dosit6sa

amely l6trejo-tt egyr 6sn 5l: Gyiingyfa Kiizs6g Onkormf n yzata
sz6khely: 7954 Gyongyfa, Petcifi u.32.
PIR sz6m: 335986
ado szim: I 53 3 5 9 82 - | -02
k6pviseli: Ors6s Attila J6nos polgirmester
mint onkorm 6ny zat (a to vrlbbiakban : O nko rm i nyzat)

D6l-Kom D6l-D unintrili Komm unilis Szolg6ltat6,
Nonprofit Korl6tolt Feleldss69( T:irsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Siklosi it 52.
c 6, g e gy zdkszima: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszima: I I 541 5 8l -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Regionilis
Hullad6kke zelo Ko zpontl ;

KSH sz6ma: I 1 54 I 587 -381 l-572-02
k6pviseli : Bir6 P6ter i.iglvezetci
mint Krizszolg6ltat6, a tovibbiakban: Kiizszolgrlltat6

m6s16szr5l:

- tov6bbiakban egylittesen: Fel;ek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2020.01.01. napj6val kezdcidci hatrlllyal kozszolgiltat6si szerzrid6st

kotottek Gycin-eyfa Kozs6g kozigazgatdsi tertilet6n az ingatlanhasznii6knii keletkezo

telepiil6si hullad6k gyrijtes6re, sziilitdsira, kezellslre fenn6ll6 kozszolgiitatdssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt.szerzrid6sriket kozos megegyezlssel 2023.01.01. napj:lt5l a

kovetkezcik6pp en modo sitj 6k:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolgrlltat6s finansziroz6s6ban a beltertileti
ingatlanhasznii6k tekintet6ben kotelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgSltat6si dij megfizet6s6re ktizvetlentil a beltertileti ingatlanhasznii6k
kotelesek.

2.2. Az OnJ<orm6nyzat viilalja, hogy a kozszolg6ltat6si szerzcid6s-m6dosit6s

al|trisdt kovet6 15 napon behil de legk6s6bb 2022.l2.3L napjdig - a

Kozszolg|ltato iital a Koordin6[6 szerv resz6re a dlj szilml|zisdhoz sziiks6ges

adatszolgiiltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolgiiltat6s

ig6nybevetel6re krjtele zettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6krol sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 92lFI S (7') bek-re, az 1.

pontban irt szerz6d6,s 2023.06.30. napjS'ig hat6lyos.

4. A kozszolgiitatdsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6llsod6si kozfeladat ell6tisira l6trehozott szewezet

kijelol6s6rcil, feladatk<ir6r6l, az adatkeze16s m6djrir6l, valamint zLZ adatszolgdltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapliln az

Onkorm6nyzat, mint az ell6tas6rt felelcis, valamint a Krizszolgdltato eseti adatszolgfitatisi
kcitelezetts6ge krir6ben, akozszolg6ltat5si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus [rton megkiildi a

KoordinSlo szew r6sz6,re.

J elen +zerzeid6sm6dos it6st-a -Felek-annak e lo lvas6s a 6s 6rtelme z6se ut6n,' mindenben megegyezot,j6v6hagy6lagq6,kalfL.
mint akaratLkkal

Gyiingl'fa, ...6v ...t2?.ltgtt.fu,.....h6nap ..f 9.. nap

tl/l

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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Gydngyfa Krizs6gi 6nkorm6n y zat Kfipvisel6-testtilete

KIVONAT

K6sztilt a K6pviseki-testiilet 2022. november 3-6n (csiitortok) l7 6rakor megtartott rendes
k6pviselci-testiileti iil6s6nek j egyzcikonyv6btil.

A k6pvisel6testiilet az ir6sos elclterjeszt6st 6s a hatdrozati javaslatot elfogadta, majd
egyhangulag- 4 igen szavazattal - az alilbbihatitrozatothozta:

Gycin gyfa K<i zs 6si Onkormilnyzat K6pvi s el6-testi.il et6nek

9 5 I 2022.(X1.3 .\ hatir ozata:

Hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgriltat:isi
szerz6d6s m6dositdsinak j 6vihagyrlsir6l

1. A k6pviselci-testi.ilet tgy hatiroz, hogy a D61-Kom Nonprofit Kft-
vel fenn6ll6 hullad6kgazd5lkod6si kozszolg6ltatiisi szerzod5,s

m6dosit6s6t a mell6klet tartalom szerint j6v6hagyja.

2. A kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6rcil Gy<ingyfa Kozs6gi
dnkormiinyzat k6pviselci-testtilet6nek az onkormiinyzati
hullad6kgazd6lkodrlsi kozfeladatr6l sz6l6 7 12016. (VI.30.) sziimir
rendelet 9.$ (5) bekezd6se rendelkezik, miszerint annak

megfi zet6s6t az tinkorm funyzat telj es m6rt6kben 6tv6ll alja, igy arr6l
a k6pvisel6-testi.ilet ktil6n nem hat6roz.

Hat6ridci: azonnal
Feleliis: Ors6s Attila polg6rmester

Ors6s Attila s.k.
polgArmester

Kir6lyegyh 6za, 2022. december 6.

A kiadmdnv hiteliiil:

dr. Nagy Andrea sk.
jegyz6

dr. Balogh I
jegyzo


