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HULLAD E KGAZDAI TOO A S I KO Z S ZOLG ALTATA S I SZEF(Z6D E S

m6dos[tr{sa

amely ldtrejdtt egy rdszrol: Ivdnbattyin Kiizs6g Onkorminyzata
szdkhely: 7772lvdnbattyin, Batthy6nyi utca I L
PIR szdm: 333937
ad6szdm: I 5333935- 1 -02
kdpviseli : Czigler Regina po I g6rme ste.r

m i nt <in ko rm 6ny zat (a tov6bb iakban : O n ko r m 6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunr{lis Szolg6ltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii T6rsasig
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si [t 52.
c6 gSe gy zflkszdma: 02-09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | 1541587 -2-02
KTJ sz6ma: 100468989 lPdcs-K<ikdny Regionrilis
H u I I ad6kke zelo Kdzpont/ ;

KSH sziima: I 1541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
m i nt Kdzszo I gri ltat6, a tov6bbiakban : Ktizszol gr{ltat6

m6srdszrol:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k6z6tt az alul[rott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
meilett:

l. Felek egym6ssal 2013. augusztus 01. napj6val kezdodri hat6llyal kdzszolgriltatrisi
szerzodest kdtdttek Iv6nbattyrin Kdzsdg kdzigazgatdsi teri,iletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkez6 teleptil6si hulladdk gy[ijtds6re, szdilitilsilra, kezeldsdre fennrlll6 kdzszolgSltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddsiiket kdz<is megegyezdssel 2022.10.01. napjdt6l a

krivetkez6kdppen m6dositj 6k :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kdzszolgSltatds frnanszirozds6ban a beltertileti

ingatlanhasznill6k tekintet6ben kdtelezettsdget nem v6llal, a hullad6kgazd6lkod6si

kdzszolgriltat6si dij megfizetds6re kcizvetleniil a belteriileti ingatlanhasznillok

k<itelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat vrillalja, hogy a k6zszolgriltatrlsi szerz<idds-m6dosft6s

alilirisittk<ivet6 l5 napon beltil- de 1egkds6bb2022.09.15. napj6ig - a Kdzszolgiiltat6

iital a Koordin5l6 szerv rdsz5re a dij szitmlilzilsfihoz sziiksdges adatszolgriltatris

teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsritj a a kozszolgrlltatrls ig6nybevdteldre kdtelezettek

adatait.

3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 92/H 5 (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzldes hat6lya 2023.06.30. napj6ig tart.
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4. A krizszolg6ltaulsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rcndelkezdsei v6ltozatlanul
hatilyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazdrilkodrisi ktjzfeladat ell6lisrira l6trehozott szeryezet

kijelcil6s6r6l, feladatkrirdrrjl, az adatkezel's m6dj6r6l, valamint az adatszolgiltatisi
kdtelezeftsdgek rdszletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

flnkormdnyzat, mint az ell:ites6rt felel6s, valamint a Kcizszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatrisi

kdtelezeftsdge kdrdben, a krizszol96ltatrisi szerz6dis-m6dositrist elektronikus riton megkiildi a

Koordinril6 szerv risz6re.

Jelen szerz6ddsm6dosidst a Fclek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse utiin, mint akaratukkal

mindenben megegyez<it, j6v6hagy6lag ir16k ah.

Ivrinbattydn, 2022. 6v gcj hrinap IT p"o
D6l-Kom Nonprofit ttft.

Kiizszolgriltat6
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KIVONAT

K6szi.ilt lvfnbattyrin K0zs69 6nkormsnyzatKilpvisel6-testi.ilete 6ltal 2022. szeptember26.-

6n megtartott til6s jegyz6kiinyv6b6l:

39 12022. (lX. 26.\ sz6,mr[ hatirozat:
Ivdnbatty6n Kcizs6g Onkormrinyzat Kep-
viselo-testiilete igy drintritt, hogy a D6l-Kom
Nonprofit Kft-vel koriibban kotdtt szerzod6s

m6do sitiisiit elfo gadj a a j e gyzok6nyv mell6klet6t
kepezo sz<ivegez6s szerint 6s egyben megbizza

Czigler Regina polg6rmestert a szerzod6s

aliirisira.

Iv6nbattyrin Kdzsdg Onkormrlnyzat K6pviselo-

testiilete rigy drintritt, hogy Ivanbattyrin telepi.ildsen

rllland6 bejelentett lakcimmel rendelkezo 6s 6let-

vitelszenien ott tart6zkod6 lakosok r6sz6re

100 %-os dijkedvezm6nyt 6llapit meg.

Hatfrid6: azonnal, illetve 2022. szeptember 30.

Felel6s : Czigler Regina polgiirmester

Csalos Beittajegyzo

Czigler Regina sk.

polgdrmester

Csalos Bedta sk.

jegtz6

A kivonat hitel6i.il.

t.l

2.1

Ujpetre, 2022. 09.27.


