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MODOSiTASA

Lapincsa Kiizs6g Onkorm{n yzata
szdkhely: 7775Lapincsa, F<i u. 66.

PIR sz6m: 335403
adosz6m: I 5335401 -l -02

k6pviseli : Nagy Levente polg6rmester
mint 6nko r many zat ( a tov6bbi akb an : 6n ko rm iinyzat)

D6l-Kom D6l-Dun intrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g[i T{rsas{g
sz6khelye: 7632Pdcs, Siklosi rit 52.

cegj egyzek szama. 02 -09 -0 645 5 6

adosz6ma: 1 1541 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-K6kdny Region6lis
Hulladdkkezel<i Kozponti:
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
kepviseli: Biro Peter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltato, a tov6bbiakban : Kiizszol giltat6

nrasrdszrol.

- tov6bbiakban egytittesen: Felek
feltetelek mellett:

k6zott az alulirott helyen ds napon az alitbbi

l. Felek erym6ssal 2020.01.01. napjAval kezd<ido hatillyal k6zszolg6ltatisi szerzod6st

kotottek Lap6ncsa Kdzsdg k6igazgatasi tertiletdn az ingatlanhaszniloknil keletkezo

teleprildsi hulladek gyrijtdsdre, szallitasara. kezeldsdre fenn6llo kozszolgiltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzad6suket kdz6s megegyezdssel 2023. janurir 1. napjdt6l a

kdvetkezokdppen modositj 6k :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolg5ltat6s frnansirozasaban a beltenileti

ingatlanhaszrrilok tekintet6ben kotelezettsdget nem v6llal, a hulladdkgazdalkoddsi

kdzszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kozvetlentil a belteruleti ingatlanhasznalok

k6telesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat v6llalja, hogy- a k0zszolg6ltat6si szerzod6s-modosit6s

al|irisitt k6vetci 15 napon behil - de legkdscibb 2022. november 30. napiiig - a

K6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6.{o szerv reszere a dij szitml|zilsdhoz sztiksdges

adatszolg5ltat6s teljesit6s6hez rendelkezdsre bocsitja a klzszolgiltat6s

ig6nybev6tel6re kotelezettek adatart.
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3. Tekintettel a hulladdkr6l sz6lo 2012. evi CLXXXV. torv6ny 92lH g (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzbdls 2023.06.30. napjaig hat6lyos.

4. A k6zszolgaltatdsi szerzcidds jelen okirattal nem erintett rendelkezdsei viltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hulladekgazd6lkodasi k6zfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szeryezet
krlel6lesdrtil, feladatkordrcil, M adatkezelds modj6rol, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek reszletes szab6lyairol szolo 6912016. (trI. 31.) Korm. rendelet alapjfn az
Onkormdnyzat, mint az ell6t6sert felel<is, valamint a K6zszolgiltato eseti adatszolgdltat6si
kotelezettsege kordben, a k6zszolg6ltat6si szerz<ldes-modositast elektronikus fton megktlldi a
Koordin616 szerv rdszdre.

Jelen szerzbdesmodosit6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezcit, j ov6hagy6lag irj ak al 6.

Lap{ncsa
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgriltat6
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KIVONAT

Lap6ncsa Kdzsdgi OnkormAnyzat k6pvisel6testiiletdnek 2022. okt6ber 6-rin, 18:00 6rakor
megtartott nyilv6nos iil6s6nek jegyz6kdnlv6b6l:

A k6pvisel6-testlilet 5 igen szavazattal, ellenszavazet 6s tart6zkod{s n6lkill az alibbi
hat{rozatot hozta:

33/2022. [X.06.) Kt. hatirozat:
D6l-Kom Nonprofit Kft. - hullad6kgazddlkoddsi
kiizszolgrlltatdsi szez6d6s elfogad{sa 6s d6nt6s
dijkedvezm6ny nyrijtris616l lakoss{g r6sz6re

Lap6ncsa Kiizs6g 6nkormdnyzatdnak k6pvisel6-
testiilete a jegrz6kiinp mell6klet6t k6pez6 D6l-
Kom Nonprolit Kft, kiizszolgiltat6val kiitend6
hullad6kgazd6lkoddsi kiizszolgrlltatdsi szerz6d6s
m6dositis tartalmft megismerte, azt elfogadja 6s

felhatalmazza a polgrirmestert a szerz6d6s
aliirdsira.
Laprincsa Kiizs6gi Onkorm{nyzat K6pvisel6-
testiilete eryrittal arr6l is hatiroz, hogr minden
laprincsai ingatlanhaszndl6 r6sz6re l00yo
dijkedvezm6nyt biztosit (timogatds).
Ennek megfelel6en k6rik a kiizszolgdltat6t, hory
a l00Yo dijkedvezm6nyt a szerzfidldtt
ingatlanhaszndl6k minderyik6n6l 6rv6nyesiteni 6s

a dijkedvezm6ny tisszeg6t Lapdncsa Kiizs6gi
Onkorminyzat rdsz6re szfimli.rli sziveskedjenek

Hatririd6: azonnal 6s 2023. janu{r 1-t61.

Felel6s: NagrLeventepolgdrmester

K.m.f.

Kiadmany hitel6ti.l:
lA-l-L-:-




