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HULLAD B rca znA r ronA sr rO z s zotc Llim rA s r sznxzfiorc s

amely ldtrejtitt egyr6szr<il :

wr6oosirAsa

Szulim6n Kiizs6g Onkorm6n yzata
sz6khely: 7 932 Szulimdn, Zrtnyi t6r 27 .

PIR szi{m: 335403

ad6szdm: I 5335401 -1 -02

k6pviseli: B6ta Andrds polg6rmester

mint onkorm 6ny zat (a tov dbbiakb an : Onkormdnyzat)

mdsrdszr6l: D6l-Kom D6l-Dun6ntfli Kommun6lis SzolgSltat6
Nonprofi t Korl6tolt Feleldss6gii T6rsasdg
sz6khelye: 7632P€,cs, Sikl6si rit 52.

c 6 91 e gy zdkszdma: 02 -09 -O g 5 5 6

ad6sz6ma; l I 5 4 I 587 -2-02

KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: I 004689 89 /P6cs-Ktik6ny Region6lis
Hu llad6kke zel6 Kozpontl ;

KSH szdma : I 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet<i

mint Ktizszol g illtat6, a tov6bbiakb an : Kiizszolgill:atil

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - ktiztitt az alulfrott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

l. Felek egymdssal 2020.01.01. napj6val kezd<id6 hatr{llyal ktizszolgdltat6si szerzrid6st
kdtdttek Szulim6n Ktizs6g kozigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhasznil6knill keletkez6
telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, szdllitdsdra. kezel6s6re fenn6l16 kdzszolgdltar6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzldlsiiket kdz<is megegyezdssel 2023.01.01. napjdt6l a
ktivetkez6k6ppen m6dosftj dk:

2.1. Az Onkormr{nyzat a kiizszolg6ltat6s finanszfroz6sdban a beltertileti
ingatlanhaszni{l6k tekintet6ben k6telezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkod6si
ktizszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kdzvetleniil a belteriileti ingatlanhas zn5l6k
ktitelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat vi{llalja, hogy a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosft6s
al6iris6rt k<ivet6 l5 napon beltil - de legk6sdbb 2022. 12.15. napjr{ig - a Krizszol gdltat6



6ltal a Koordindl6 szerv r1szdre a dij szdmlazisitloz sziiks6ges adatszolgiiltatr{s
teljes(t6s6hez rendelkezdsre bocsdtja a ktizszolg6ltatds ig6nybev6tel6re kiirelezettek
adatait.

3. Tekintettel a hullad6krSl sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torylny 92M g (7) bek-re, az I .

pontban irt szerzrid6s hatilya 2023.06.30. napjdig tart.

4. A kdzszolgd,ltatiisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei villtozatlalul
hatdlyosak.

5. Az rillami hullad6kgazdri.lkod6si kiizfeladat ell6trisr6ra l6rehozort sze1ezet
kijeliil6s6rdl, feladatk<ir6r<il, az adatkezel€s m5dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatidsi
ktitelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (trI. 3t.) Korm. rendelet alapjin az
Onkorm6nyzat, mint az ell6tds6rt felel6s, valamint a Ktizszolgiiltat6 eseti adatszolg6ltatdsi
kdtelezetts6ge k6r6ben, a kiizszolgi{ltat{si szerz6d6s-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a
Koordindl6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6sm6dosftfst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal
mindenben mege gyezb! j6vlhagy6lag irj6k ali.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7li3? P6cs, Sikl6si [t 52

edgjcsyzdksz6m: 02-09-064556
Ad6szgm: 11 541 5A7 -2-O2
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiixzolgdltat6

Szulimfn Kiizs6g


