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HULLADEKGAZDAT,XOUAST TOZSZOLGALTATASI SZERZ6ONS
m6dositisa

amely l6trej ritt egyrdszrol : Vill{nykiivesd Kiizs6g Onkorm in yzata
sz6khely: 7772 Yillinykrivesd, Kossuth L. v 2.
PIR szim: 333960
ad6sz6m: I 5333966-2-02
kdpviseli: R6th Andr6s Ervin polg6rmester
mint tinkorm iny zat ( a to v6bb i akb an : O n ko rm iny zat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrfl i Komm un 6lis Szol griltatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsas{g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
cd gj e gy z6k szirma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6 szinna: I I 5 4 I 5 87 -2 -02
KUJ szrlma:100279306
KTJ sziima : 1 00468 9 8 9 /P6cs-Kiikdny Regionrilis
H ul I addkke zel 5 Kii zp ont I
KSH szrima: 1 1 54 1 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetS
mint Krizszolg6ltat6, a tovrlbbiakban: Kiizszolgiltat6

miisrdszrol:

- tovribbiakban egytittesen: Felek - kdz6tt az ahilirott helyen ds napon az alihbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egymdssal 2013.08.01. napjdval kezd<id<i hat6llyal kdzszolg6ltat6si szerz<idest

k6t6ttek Vilklnykrivesd K<izs6g kozigazgat6si tertiletln az ingatlanhaszaillol<nill keletkezo
teleptildsi hullad6k gytijtds6re, szrillitrisiira, kezeldsdre fennrlll6 kdzszolgiiltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzrid6stiket kdzds megegyezlssel 2023.01.01. napjft6l a
kdvetkez6k6ppen m6dositj rlk:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltatris ftnanszirozirs6ban a belteriileti
ingatlanhasznilllk tekintetdben kritelezetts6get nem villlal, a hulladekgazdrilkodrlsi

k<izszolgriltat6si dij megfizet6s6re kozvetlentil a beltertileti ingatlanhasznii6k
kritelesek.

2.2. Az Onkormiinyzat vdllalja,
alilirdsit kriveto 15 napon beliil
Kcizszolg6ltat6 6ltal a Koordinril6

adatszolg6ltatils teljesit6s6hez

igdnybev6tel6re kritelezettek adatait.

L+-r+-,r -r, lw-,1 2oz_t_

hogy a kiizszolgdltatrlsi szerz<ides-m5dosft6s

de legk6s6bb 2022.l0.3L napjdig - a

szerv rdsz6re a dij szdrilrdz;isirhoz sztiks6ges

rendelkezdsre bocsritja a kozszolgriltatis



3. Tekintettel a hullad6k6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrvdny 92lH $ (7) bek-re, az 1.

pontban irt szerzodes 2023.06.30. napjriig hat6lyos.

4. A kcizszolgiiltat6si szerz6dds jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az rillami hullad6kgazdrilkod6si kdzfeladat ell6t6sAra l6trehozott szervezet
kijel6lds6r6l, feladatk6r6r<il, az adatkezel|s m6dj1116l, valamint az adatszolg6ltatlsi
k6telezetts6gek rdszletes szabrllyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormrinyzat, mint az ell6uls6rt felel6s, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdge kdrdben, a kcizszolgriltatiisi szerz6dds-m6dositiist elektronikus uton megkiildi a
Koordiniil6 szerv rdszdre.

Jelen szerz<id6sm6dositrist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal
mindenben meg egyezat, jovihagy6lag irjrik ali.

Villinykiivesd, Io 1l , h6naplf. nap

Villinykiivesd

D6l-Kom Nonproflt Kft,

D6l-Kom Nonprofrt Kft.

Kiizszolgiltat6
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KIVONAT

Vill6nykovesd K6zs6g Onkormrlnyzata Klpviselo-testtiletenek 2022. szeptanber 27. napjdn
megtartott i.il6s6nek j egyz6k<inyv6b6l

Villinykiivesd Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-

testiilet6n e k 4 4 I 2022 . (1X.27 .) sz 6 mri hathr ozata

Villanykovesd K6zs6g Onkorm6n yzata Kepvisel6-testiilete

(a tovrlbbiakban: K6pviselo-testtilet) a D6l-Kom Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (a tovilbbiakban:
Szolg6ltat6) 6ltal kezdem6nyezett hullad6kgazd6lkod6si

k<izszolg6ltat6si szerzod6s m5dosit6s6hoz a hatdrozat

mell6klet6t kepezo tartalommal hozzi$arul.

A K6pviselo-testtilet az egyedi dijfizet6s bevezet6s6t

tudom6sul veszi, dijkedvezm6nl nem kivan meg6llapitani.

R6th Andr6s Ervin polg6rmester felk6ri dr. Pencz-Nikolics

Katalin jegyzbt, hogy a d<int6srol a hatitrozat-kivonat
megkiild6s6vel Szolgiltat6t t6j6koztassa.

Felel6s: R6th Andr6s Ervin polg6rmester

dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyzo

Hatf rid6: 2022.11.30.

A kivonat hiteles.

Villrlny, 2022. okt6ber 1 7.


