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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGA LTATASI SZERZoDES
m6dositSs

Amely l6trejdtt egyr6szrril: K6r6sz Kiizseg Onkorm6nyzata
szikhely: 7333 Klrisz, Pet6fi u. 36.
PIR sz6m: 333618
ad6sz6m : | 5333 612-2-02
kipviseli: L6p P6ter polgdrmester
mint Onkorm6nyzat, a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat

m6srdszrtil: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szotg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6g( T6rsasdg
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cd $e gy ztksz{ma: 02 -09-0645 5 6
ad6szima: I I 54 | 587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ szrfuna: 100468989 /P6cs-Ktikiny Regionrilis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/
KSH sz6ma: I I 541 587 -381 I -57 2-02
kipviseli: Bir6 Pdter 0gyvezeto
mint Kdzszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az aldbbiak
feltdtelek mellett:

l. Felek egymdssal 2014.01.01. napjdval kezd6d6 hat6llyal kdzszolgriltat6si szerz6d6st
kdtdttek Krirasz Kdzs{g kdzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhasznril6knal keletkez6 telepiil6si
hulladik gyiijt6sdre, szAllit6s6ra, kezeldsire fennril16 kdzszolgriltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az L pontban irt szerz<id6siiket kdzds megegyez6ssel 2023.04.01. napj6tril a
k6vetkez6kippen m6dositjrik:

2.1. Az Onkorminyzat a kdzszolgriltatris finansziroz6siban a belteri.ileti
ingatlanhaszndl6k tekintet6ben kdtelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazddlkodrisi
kdzszolg6ltat6si dij megfizetdsdre kijzvetleniil a belteriileti ingatlanhaszn6l6k
kdtelesek. 

..
Az Onkormriny zat villalla, hogy a kdzszolgriltat6si szerz<jdds-m6dositris

alriir6s6t kdvet<i l5 napon beltl - de legk6s6bb 2022.12.31. napjriig - a

Kiizszolg6ltat6 riltal a Koordin6l6 szerv rdszdle a dij sz mlazisihoz sztiksdges

adatszolg6ltatris teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kdzszolg6ltat6s
ig6nybevdteldre kdtelezettek adatait.
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3. Tekintettel a hulladik6l sz6l6 2012. ivi CLXXXV. tort€ny 92lH g (7) bek-re, az l.
pontban irt szerz tid{s 2023 .06 .30 . napj riig hat ilyos .

4. A ktizszolgriltat6si szerz5d6s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hatilyosak.

5. Az rlllami hulladdkgazdrilkod:isi krizfeladat ell6t6siira litrehozott szetrezet
kijeldlds6rdl, feladatk<ir6r6l, az adatkezel{s m6dj6r6l, valamint az adatszolgdltatisi
kdtelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjhn az
Onkormrinyzat, mint az ell6trisirt felel6s, valamint a Kiizszotg6ltat6 eseti adatszolgelhtdsi
kotelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolgriltatisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megki.ildi a
Koordinril6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzoddsm6dosirist a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vrlhagy6lag irj6k al6.

E 6l-Kom Nc,nprofit Kft.
7632 Pecs, liikl6si [t 52

C6cieovz6kszenl: 02-09-064556
lia-olzam : 1 1 54 1 587 -2'o2
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
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.br* // Na/totc.

Kdrisz Kdzs6g Onkormlnyzata
7333KJrisz, Petdfi u. 36.

Kivonat I(6r6sz K<izsdg Onkormrinyzat K€pvisel&testiilethek 2022. okt6ber 27. r:urpjfut
tartott k6pvisel&testiileti ildsdnek j eryz6kdnyvdb6l:

Kinlsz Kdzsdg Onkomhrlzat Kdpvisel&testilletCnek 52/2022. (X.27.) szdmi haairozata:

(l) Kbdsz Khxig Onkorrruiryzat Kdpviselfi-testiilete hadroz, hogt 202j.04.01. napjdttil
Kdrdsz lriadg kizigazgatasi tefileten a belterfrleti ingulailaszadldk tettntaCben
kinnlgdltatas finarczirczasdra ldtelaefisAget nem villal, a hulladdkgazddlkoddsi dij
megfizetes drc kizvetlatiil a be I lerill eti ingatlanhaszndldk kiiteles ek.

Q) A Hpisel&testfrlet felhatalnazza a polgdrmestert a szerzddis akiirdtsdra, is felkdri a
polgdrmestert a dij szdnldzisdhoz sziiksiges adaazolgiltauis telje.sitesbe a Kiizszolgdltatd
feld.

Hatdridd : 2022.december 3 l.
Felelds: Lip Pdter polgd,rmester

Iip Piter
polgdrmester

s.t

Dr Marko Gdbor
jegzd

s.fr.

Akivonat hitel6Ul Dr. Mark6 Gfbor jeg5zd megb{?is6b6l:

M6242022.10.28.
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