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H U LLAD i:I<C IZNAT, XO N A S T KO Z S ZOLG ALTATA S I SZERZOD E S

m6dositdsa

amely letrej ott egyrdszrcil :

-+IR sz6m:.3i4901

Szentd6nes Kiizs69 6nkormf n yzata
silldlely :- 79 1 3 Szentd6nes, Petcifi utca 64.

adoszirm: I 533 490 5 - I -02
k6pviseli: Vidra Sdndor polg6rmester
mint onkorm iny zat (a to v6bb iakban : O n k or ml,ny zat)

D6l-Kom D 6l-D uni n trili Ko mm unflis Szolgiltat6

hogy a kdzszolg6ltat6si szerzcid6s-m6dosit6s

de legk6s6bb 2022.12.31 napj{ig - a

szerv r6,szdre a dij szitmllzdsbhoz sziiks6ges
rendelkez6sre bocs6da a kozszolgriltatds

m6sr6sz16l:

; Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gfi T{rsasrlg
sz6khelye:'7 632 P ecs, Sikl6si it 52.

_ cigiggyzlkszitma: 02-09-064556
adoszama: t ti4t 587-2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zeLo Kozpontl
KSH sz6ma: tt 54t5B7 -38tt-512-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetci

. : mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alibbi
felt6telek mellen:

I' Felek egym,6ssal 2020.01.01. oapj6val kezd5d6 hatrlllyal kozszolgitLtatiisi szerzcjd6st
kotottek , Szentd6nes Kozs6g kozrgazgatisi teriilet6n az ingatlanhas zniloknii keletkezcj
teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re, izirllitirsfua, kezel6s6re fenn6l16 kdzszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt-szerzcid6siiket kozcis megegyezessel 2023.04.01. napj6t6l a
kcivetkezcik6pp en m6do s itj 6k:

2-L. Az Onkorm6nyzat'a kozszolgdltatis ftnansziroz6sdban a beltertileti
ingatlanhasznii6k tekintet6ben kcitelezetts6get nem viillal, a hullad6kgazddlkodrisi
kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re krizvetleniil a belteriileti ingatlanhasznii6k
kritelesek.

2.2. Az Onkormdnyzat vitllalja,
al|irhsSt kcivetci 15 napon beltil
Kozszolgiiltat6 6ltal a Koordin6l6
adatszolg6ltat6s teljesites6hez
ig6nybev6tel6re kotelezettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6lo 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 92lH 5 (7) bek're, az l.
pontban kt szerzodes 2023.06.30. napjfig hatillyos.

4. A kozszolgiitatlsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

5. Az 6llami -hullad6kgaZd6lkodisi kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

--+ijeloles6rrih-feladatkcir6rcil*z-adatkezel6s 

:m6dj6ro1,:--valamint:az:adatszolg6ltat6si ' '-=-:--
kotelezettsegek reszletes szabilyair6l szol6 6912016. (Itr. 31.) Korm. rendelet alapjin az

0nkorm6nyzat, mint az ellittisdrt felelcis, valamint a Kozszolg5ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kotelezetts6ge kor6ben, akozszolgriltat6si szerzcidds-m6dosit6st elektronikus irton megki.itdi a

Koordin6l6 szerv r6'sz6re.

Jelen szerzcid6sm6do-sithst a fele-k annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n,

minde nb en me ge gy ezot, j 6v ithagy6 la g irj 6k a16.

mint akaratukkal

D-*I9,n tJ onprofi t Kft.
n,_!.?.2 rr:cs, Sikl6si rit 52.ueg.Jegyz6kszilm: 02-09.064556

541587_2_02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

KiizszolgIltat6
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S zentd6nes Kozs6g 6nkormrln yzat Kepvisel6-testrilete

KIVONAT

K6sziilt a K6pvisel6-testiilet 2022. november 3-5n (csrittirt6k) 8 6rakor megtartott rendes

k6pvi s el 6 - testiil eti iil 6 s 6nek j e gy zokonyv 6b 61.

A k6pvisel6-testtilet az ir6sos ekiterjeszt6st 6s a hatdrozati javaslatot elfogadta, majd
egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alitbbihatdrozatothozta:

Szentd6nes K6zs6g Onkorm6nyzat K6pviselci-testtlet6nek
7 O I 2022.(Xl.3.l hat6r ozata:

Hullad6kgazdrllkodr[si kiizszolgr{ltatf si
szerz6d6s mr6dositds6nak j 5vihary{s{r6l

1. A k6pvisel6-testi.ilet rigy hatdroz,hogy a D6l-Kom Nonprofit Kft-
vel fennrlll6 hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltatdsi szerz6d1s

m6dositris6t a mell6klet tartalom szerint j6vhhagyja.

2. A k<izszolg6ltat6si dij megfizet6s6rcil Szentd6nes Kozs6g

Onkorm6nyzat k6pvisel6-testi,ilet6nek az dnkorm6nyzati
hullad6kgazdrllkodrisi kozfeladatr6l sz6l6 9 l20l 6. (VI.3 0.) szilmi
rendelet 9.$ (5) bekezd6se rendelkezik, miszerint annak

megfizet6s6t az dnkorm ilnyzat telj es m6rt6kben 6tvdllalj a, igy an ol
a k6pvisel6-testiilet kiilon nem hat6roz.

Hat5ridri: azonnal
Felekis: Vidra S6ndor polg6rmester

Vidra S6ndor s.k.
polg6rmester

Kir6lyegyh 6za, 2022. december 6.

A kiadmdnv hiteldiil:

dr. Nagy Andrea s.k.
jegyzo
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