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HULLADitxctznATTonASIKOZSZoLGALTATASISZEp<ZoDES
m6dosit6sa

amely ldtrej ott egyrdszrol: Hetvehely Kiizs6g Onkormfn yzata
szdkhely: 7681 Hetvehely, Rrik6czi u. 36.
PIR sziim: 331779
ad6sz6m : I 533 I 77 5-2-02
kdpviseli: Wrigner Antal J6zsef polg6rmester

m i nt onkor miny zat (a tov6bb i akban : O n ko rm hny zat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gff T6rsasrig
szdkhelye: 7 632 P ecs,Siklosi tl 52.
ce gS egy zekszam a: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

adoszdma: I 1 541 587 -2-02

KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pdcs-Kdkdny Regionrllis
Hul I addkk e zel o Kozp ontl ;

KSH sz6ma: I 1541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter igyvezeto
m int K ozsz ol gdltat6, a tov6bb i akban : Kiizszol gf ltat6

m6srdszrol:

- tovSbbiakban egyiittesen: Felek - krizott az alulfrott helyen ds napon az alilbbrak

felt6telek mellett:

L Fclck cgymdssal 2020.01.01. napjdval kczdodo hatillyal ktizszolgiltatiisi szerz6dist

k6t6ttek Hetvehely Kozsdg kozigazgathsi teriiletdn az ingatlanhaszniioknil keletkezo

telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre, szilllitirsira, kezeldsdre fenn6ll6 krizszolg6ltatdssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodd,si.iket kcizds megegyez6ssel 2023.01.01. napjit6l a

kcivetkez6kdppen m6dosfd dk :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolgiltatds f:nansziroz6s6ban a beltertileti

ingatlanhasznitlok tekintetdben kritelezettsdget nem vSllal, a hulladdkgazd6lkodrisi

kdzszctgdltatdsi dij megfizetdsdre ktizvetlentil a beltertilcti ingatlanhasznii6k

kdtelesek.

2.2. Az Onkotm6nyzat v6llalja.

alilirdsirt ktiveto 15 napon belUl

Kozszolgdltato iital a Koordin6l6

adatszolgdltat6s teljesitdsdhez

igdnybevdteldre k6telezettek adatait.

hogy a ktizszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6s

de legk6s6bb 2022.11.30. napjiig - a

szerv rdszere a drj sz\mlLzisithoz sztiksdges

rendelkez6sre bocs6tja a kcizszolg6ltatris



3. Tekintettel a hullad6kr6l s2616 2012. evi CLXXXV. trirvdny 92lII 5 (7) bek-re, az 1.

pontban irt szerzodes 2023.06.30. napjriig hat6lyos.

4. A kcizszolgdltatdsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei vdltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az 6llami fuilladdkgazdrilkodSsi kdzfeladat ellit6s6ra ldtrehozott sze(vezet

kijeklldsdrol, feladatktirdrol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgiiltat6si

ktitelezettsdgek r6szletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ellltisert felelos, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezettsdge k6rdben, a kcizszolgiitatdsi szerzodds-m6dosft6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6ddsm6dos(t6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal

m i n den ben ne ge gy ezot, j 6v6h agy olag iriik al6.

Hetvehely, 2022.6v iuo u- cr-tr'< 65nup 3 O.nap

Hetve D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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Kivonat

Hetvehely Kiizs6g dnkorminyzat K6pvisel6-testiilete2022. november 7-6n megtartott
iil6s6nek j egyz6kiinyv6bdl

Hetvehely Krizsdg Onkorminyzat Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s

tart6zkod6s n6lkiil a kovetkez o hatir o zatot hozta :

Hetvehely Kiizs6g 6nkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
83 12022. (X1.7 .\ Kt. hatirozata

Hetvehely telepiil6sen fzetend6 hultad6kgazditkodrlsi kiizszolgiltat6si dijfzet6s16l

Hetvehely Kozsdg 0nkorm6nyzataKepviselo - testi.ilete megtdrgyalta az eloterjesztdst ds rigy

hatirozott, hogy a lakoss6gi hulladdkgazdrilkod6si kdzszolgrlltat6si dijkedvezmdnyt 2023.

janu6r 1. napjet6l a lakoss6g reszere nem biztosit.
Hetvehely Kdzsdg Onkorm6nyzata Kepviselo - testiilete felhatalmazza a polgitrmestert a

m6dosit6 hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgilltatdsi szerzodds aliirilsira, tov6bb6 felkdri a

jegyzot, hogy a ddntdsrol t6jdkoztassa aDel - Kom Nonprofit Kft.-t.

Felelos: Kdpviselo - testi.ilet

Vd grehaj t6sdrt felelo s : W6gner Antal polgilrmester
Dr. T6th S6ndor jegyzo

Hat6rido: 2022. november 30.

W6gner Antal sk.

polg6rmester

Dr. T6th S6ndor sk.
jegyzo

Kivonat hiteldiil: K


