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mint <inkormiinyzat (a tovribbiakban: 6nkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun{lis Szolgriltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii Trirsasrig
szdklrelye: 7632PEcs, Sikl6si [t 52.
cigtre gy zdkszima : 02 -09 -064 5 5 6
ad6szflma : I I 5 4 I 5 E7 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szdma: I 00468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hullad6kkezel<i Kdzpont/
KSH szdma: I I541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kdzszolgriltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolg:iltat6

HULLADEKGAZDALKODASI K6ZSZOLGALTATI{SI SZERZ6DfS
m6dosit6sa

amely ldtrejcitt e gy r6szri5l.. Zfldor Kdzsbg 6nkorminyzata
szdkhely: 7976 ZAdor, B6ke t6r 3.
PIR szrlm:335436
ad6szim: I 5 3 3 5 432- I -02
kdpviseli : Micsdk Tibor polg6rmester

m6sriszrSl:

-. 
_ 
tovribbiakban egytittesen: Felek - k6z6tt az alulfroft helyen ds napon az akibbiak

feltitelek mellett:

l' Felek egymdssal 2022'0l.ol. napj6val kezd<jd<i hatdllyal kiizszolg6ltatrisi szerz6dist
kdtdttek Zddor Kdzsdg kdzigazgatdsi teriiletdn az ingarlanhaszndl6knril keletkezri telepiildsi
hulladdk gyiijtdsire, szallitasfira, kezer6sire fennril16 kdzszorgdrtatissar kapcsoratban.

? - Felek az l. pontban irt szerz<iddsiiket k<izris megegyez6sser 2023.04.01. napj:it6l a
k<ivetkez6kdppen m6dositj6k :

2.1. Az onkorm6nyzat a kdzszolg6rtatris finansziroz6s6ban a berteriireti
ingatlanhasznrir6k tekintetiben kritelezettsiget nem v6 ar, a hu addkgazd6rkod6si
k<izszolg6ltat6si dij megfizet6sire kdzvetleniir a berteriileti ingatlanhaszn616k
kcitelesek.

Az Onkormrlny zat viilalja, hogy a k<izszolg6ltarisi szerzrjdds_m6dositiis
al6inis6t k6vet6 t5 napon beliil - de legk6s6bb 2022.12.3t. napjriig - a
Kdzszolgiltat6 riltal a Koordin6l6 szerv r6sz6re a dij szimr6z6s6hoz szi.iksdges
adatszolgriltatris teljesir6sihez renderkez6sre bocsdtja a kdzszolgdltat6s
i gdnybeviteldre kiitelezettek adatait.



3. A k6zszolgltalisi szerz<idds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezisei viiltozatlanul

hatilyosak.

4. Az rillami hulladikgazd6lkodrisi kdzfeladat ell6uis6ra ldtrehozott szervezet

kijeldl6s6r6l, feladatkiir6r6l, az ada*ezel's m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltatiisi

kittelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 69/2016. 0n. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az ell6t6s6rt felel<is, valamint a Ktizszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezettsdge ktjr6ben, a ktizszolgriltatesi szerz6dds-m6dositrist elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz<iddsm6dositrist a Felek annak elolvas6sa is 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyezot, j,6vAhagy6lag rjAk ali.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Ktizszolg6ltat6
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