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m6dos[t6sa

amely 16trej on egyriszrcil : Ki r{lye g1'h iza Kozslg O n ko r mi n yzata
szekhely: 7953 Knalyegyhaza, Petcih S. u. 66.

- PIR szdm'.332457
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k6pviseli : Nagy B eita po lg6rmester
mint onkorm lnyzat (a to v6bb iakb an : O nko rm i nyza t)

D6l-Kom D6l-D unf ntrili Ko mmun6lis Szolg{ltat6
Nonprofi t Korl6tol t Fetekiss6gii Tri rsas69
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.

c 6 91 e gy z eksz6ma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ado szitma: I | 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
H ul lad6kke zelo Kozpo ntl
KSH sz6ma: 11. 541587-3 8 l L-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.iglvezet6
mint Kozszolgfltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat5

m6s16szrtil:

- tov6bbiakban egyrittesen: Felek - kozon az aluLirotr helyen 6s napon az aLirbbi

feltdtelek mellen:

l. Felek egymissal 2020.01.01. napj6val kezdodci hat6llyal kozszolg6ltatdsi szerzcid6st

kotottek Kir6lyegyhiza Kozseg kozigazgat6si tenileten az ingatlanhasznil6kaii keletkezci

telepiil6si hullad6k gyrijtfs6re, iziilititsdra, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt.szerz6d6suket kozos megegyez6ssel 2023.01.01. napjft6l a
kovetkezcik6pp en m6dositj 6k:

2.I. Az OnkormSnyzat 'a kozszolg6ltat6s fiaansziroz6s6ban a beltertileti

ingatlanhasznil6k tekintet6ben kotelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkoddsi

kcizszolgSltatiisi dij megfizet6s6re kcjzv etleni.il a belteri.ileti ingatlanhaszn6l6k

kdtelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a kozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6s

a16ir6s6t kovetci l5 napon behil de legk6s6bb 2022.72.37. napj6ig - a

Kozszolg6ltato iital a Koordin6l6 szerv rlszere a dij szimlitzi,sahoz szi.iks6ges

adatszolgiiltatis teljesit6s6hez rendeltriez6sre bocs6tja a kozszolgriltatris

igSnybev6tel6re kotelezettek adatait.



3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrveny 92ll{ $ (7) bek-re, az I.
pontban irt szerzSd€s 2023.06.30. napj6ig hat6lyos.

4. A kozszolgriltat6si szerzddls jelen okiraffal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

Az iillami 'hull kozfeladat elLdtlsira l6rrehozon szervezet
tkor6r6l, az adatkezel6s m6djdr61, valamint az

kotelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l szolo 6912016. (Itr. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorminyzat, mint az elliiisert felelcis, valamint a Kozszolgiiltato eseti adatszolg6ltatilsi
kotelezelts6ge kor6ben, akozszolg6ltat6si szerzrid6s-m6dosit6st elektronikr,rs [rton megkiildi a

Koordindl6 szerv r6,sz,5re.

Je\en szerzcid6sm6dosit6st a Felek annak elolvasSsa 6s ertelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenb en me gegye zci t, j ov irhagy6 lag i4' 5k al6.

Kirf lyegyhfza D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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Kir6lyegyh |za Kozsbgi dnkorman yzat KlpviselS-testrilete

KIVONAT

K6sziilt a K6pvisel6-testiilet 2022. november 22-6n (kedd) l6 6rakor megtartott rendkiviili
k6pvisel6-testtileti til6s6nek j egyz6krinyv6bcil.

A k6pvisel6-teshilet az irdsos elciterjesa6st 6s a hatirozati javaslatot elfogadta, majd
egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alilbbihatfirozatothoila:

Kir6lve evhiiza Kd zs6 ei Onkormilnyzat K6pvi sel ci-testtilet6nek
202 I 2022. (X1.22 .\ hathr o zata:

Hullad6kgazdf lkodr[si kiizszo 196ltatrisi
szerz6d6s m6dosftisrinak j6vdhary6s6r6l

l. A k6pviseki-testtilet rigy hat6roz,hogy a D6l-Kom Nonprofit Kft-
vel fenn6ll6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzSdls
m6dosit6s6t a mell6klet tartalom szerint j6v6hagyja.

2. + kdzszolgrlltat6si dij megfizet6s6rcil Kirillyegyhdza Kozsdgi
Onkormrinyzat k6pvisel6-testtilet6nek az <inkorm6nyzati
hullad6kgazd6lkodrisi kozfeladatr6l sz6l6 I 0 l20l 6. (VI.3 0.) szitmi
rendelet 9.$ (5) bekezd6se rendelkezik, miszerint annak
megfizetes6t az rinkorminyzat teljes m6rt6kben ritv6llalja, igy arr6l
a k6pvisel6-testi.ilet kiilon nem hat6roz.

Hat6ridci: azornal
Felelcis: Nagy Berlta polg6rmester

Nagy Be6ta s.k.
polgilrmester

Kir6lyegyh ina, 2022. december 6.

A kiadmdnv hiteliiil:

dr. Balogh Tamiis s.k.
jegyzS

Balogh I
jegyz6

dr.


