
I [- L+-(+ -,t - rcr I o- lZ-r .tl

HUL LAD ircC 1^ZOAI I(O N A S I KO Z S ZOLG ALTA TA S I SZERZ1D E S

m6dosftrlsa

amely letrej citt egyrlszrSl:

,

S umony' Kiizs6g Onkormf n yzata
sz6khely: 7956 Sumony, Petrlfi u. 19.

PIR sz6m:334549
adoszdm: | 533 4 511 -l-02
k6pviseli: Ors6s J6zsef polg6rmester

m6sr6szr6l:

mint onkorm 6ny zat (a toviibb iakb an : O nko rmd nyzat)

D6l-Kom D6l-D u nd ntrili Ko mmun rllis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi Trirsas{g
sz6khelye: 7 632 P ecs,Sikl6si it 52.
c€ g e gy zlkszima: 02 -0 9 -0 6 4 5 5 6

adoszdma: I I 541587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis

uEad 6kkeze t ri1(o zp ont#
KSH sz6ma: I 1 541587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tiglruezetci

-, --minrKAmolgiilar6, a t-ofabbla-ak-ban.Kii z{mlgfrltatd

- tov5bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellen:

l. Felek egym6ssal 2020.01.0L napj6val kezdcjdci hat6llyal kozszolgirltat6si szerzcld6st
kotottek Sumony Kcizs69 kozigazgatrisi tenilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezci telepril6si
hullad6k gy[ijt6s6re, sziilitlsara, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6,ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt,szerzrid6stiket kozos megegyezessel 2023.04.01. napj irt6l a
kcivetkezcik6ppen m6dosid 6k:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolgrlltatris fnansziroz6sdban a belteriileti
ingatlanhasznilok tekintet6'beh kotelezetts6get nem v6l1al, a hullad6kgazdiilkod6si
k6zszolgriltat6si dij megfizet6s6re krizvetlentll a beltertileti ingatlanhas zniiok
kcitelesek.

2.2. Az Onkormiinyzat vfilalja, hogy a kozszolgiitatisi szerzcid6s-m6dositis
alilirdsirt kovetci 15 napon beltil de tegk6s6bb 20z2.Lz.3L napjfig - a
Kozszolgiitato rlltal a Koordinil6 szerv r6sz6,re a dij szSmlitzisilhoz sziiks6ges
adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolgilltat6s
ig6nybev6tel6re k<jtelezettek adatait.
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Tekintettel a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv6ny 92fr1 5 (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzo des 2023 .0 6.30. napj 6ig hat6lyos.

A kozszolg6ltatdsi szerzcjd6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak,

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellitilslra l6trehozott szetvezet

kijelol6s6rcil, feladatkor6r6l, az adatkezells m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

Onkorm6nyzat, mint az elliltdsert felekjs, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kotelezetts6ge kor6ben, akozszolgiltatdsi szerzodls-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordinril6 szew r6,sz6re.

Jelen szerzrid6sm6dositSst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n,

mindenb en me ge gy ezot, j 6v6hagy 6lag irj itk al|.
mint akaratukkal

Sumony K

D6!-Kom t{onprofit Kft.

11541587-2_02

D6l-Kom N

Kiizszolg:iltat6
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S umony Kozs6gi Onkorman y zat Kepvis eki -testiil ete

KIVONAT

K6szi.ilt a K6pviselci-testi,ilet 2022. november 3-rin (csiitortdk) l0 6rakor megtartott rendes
k6pvisekitesttileti iil6s6nek j egyzcikdnyv6bcil.

A k6pviselci-testtilet az ir6sos el6terjeszt6st 6s a hathrozati javaslatot elfogadta, majd
egyhangilag - 3 igen szavazattal - az alibbihatitrozatothozta:

Sumony Krizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi,ilet6nek
I 2 I I 2022. (X1.3 .\ hatdr ozata:

Hullad6kgazd:llkodrlsi kiizszolgriltatrisi
szerz6d6s m6dositf sdnak jrivihagyf sf 16l

l. A k6pvisel6-testtilet rigy hat6roz,hogy a D6l-Kom Nonprofit Kft-
vel fenn6ll6 hullad6kgazd6lkod5si krizszolg6ltatilsi szerz6d6,s

m6dosit6srlt a mell6klet tartalom szerint j6v6hagyja.

2. + kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6rcil Sumony Kozs6gi
Onkorm6nyzat k6pvisel<i-testtilet6nek az rinkorm6nyzati
hullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladatr6l sz6l6 912016. (VI.30.) sz6mri
rendelet 9.$ (5) bekezd6se rendelkezik, miszerint annak
megfizet6s6t az <inkormfinyzat teljes m6rt6kben 6tv6llalj a, igy an6l
a k6pviselci-testi.ilet ktilon nem hataroz.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Ors6s J6zsef polg6rmester

Ors6s J5zsef s.k.
polg6rmester

Kirrilyegyh 6za, 2022. december 6.

dr. Nagy Andrea sk.
jegyz6

A kiadmdnv hiteldiil:


