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HULLADEKGAZDATTOOASIKOZSZOLGALTATASISZEptZfiDES
m6dosftfsa

amely l6trejtltt egyr6sznil: Bog:idmindszent Kiizs6g Onkorm{nyzatt
sz6khely: 7836 Bog6dmindszent, Kossuth L. u. 18.

PIR szim: 331098
ad6szdm: I 533 1098-1-02
k6pviseli: Vas Csaba Polgirmester
min t onkorm 6ny zat (a to v 6bbiakban : O n korm iny zil)

m6sr6szriil: D6t-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Siklosi iit 52.
ctgSegyzdkszima: 02-09 -0645 56

ad6szAma: | | 541587 -2-02
KUJ sz6ma:100219306
KTJ szilma: 1 00468989 /P6cs-Kirk6ny Regionrilis

Hullad6kkezelo KozPont/
KSH sz6ma: 1 154158'/-38 1 l -572-02

kEpviseli: Dir6 P6ter ugY'tezclr:

mint K<iz- s zo) g6lta'io, a :o v Abb i :kb a:t: Kiizszoi g ilt a t5

- tov6bbiakban egyilttesen: Felek - kozott az zl,tlirott h.elye:. 6s napc'n az zlirJcrbi;*-

ielt6telek mellecl:

l. Felek egym6ssal 2020.01.01. napj6val kezdcid6 hatillyal kozszolg6ltat6si szerzod6st

kottittek Bog6dmindszent Kozs 69 kozigazgatasi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezti

telepiil6si hulladek gyiijt6s6re, szillit6sira, kezel6s6re ferrnill6 kozszolgiiitatiissa!

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz<ld6si.iket kozos megegyezlssel 2023.01.01. napjit6l a

kdvetkezrik6ppen m6dositj 6k:

2.1. Az flnkormdnyzat a k6zszolg6ltat6s frnanszirozSs6ban a belteriileti

ingatlanhas mirlok tekintet6ben kotelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazddlkodasi

kozszolg6larisi dij megfizet6s6re kozvetleniil a beltertileti ingatlanhasmii6k

kotelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a kozszolgdltatrisi szerzrid6s-m6dosit6s

alhirisitt koveto 15 napon beltil de legk6sdbb 2022.l0.3L napjiig - a

Kozszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv reszdre a dij szimliu;lsifiloz sztikseges

adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs5tja a kozszolgSltatas

ig6nybev6telere kotele zetlek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tiirv6ny 92lH $ (7) bek-re, az 1.

pontban irt szeruodls 2023 .06.30. napj 6ig hat6lyos.

4. A kozszolg6ltatasi szerzrid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat5lyosak.

5. Az dllami hullad6kgazd.llkod6si kozfeladat ell6t6srlra l6trehozott szervezet
kijelol6s6rcil, feladatkor6r<il, az adatkezel6s modjrir6l, valamint az adatszolg6ltatisi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az

Onkormrinyzat, mint az ellitsslrt felel6s, valamint a Kozszolghltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kotelezetts6ge kor6ben, akozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelea szerzcid6sm6dositdst a Felel< annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vatragyolag i4 ak a16.

Bogidmin dszentrl0lL' an /"/tu 6nap % pp

Eog6dmindszent Ktizs6g

D6t-Kom Nonprofit Kft.

Il!61-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltat6
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Kivonat
Bogidmindszent Kiizs6g OnkormrinyzataK6pvisel6-testiilet6nek 2022. szeptember l9 -i

k6pvisel6-testiileti iil6s6n k6sziilt j egyz6kiinyvb6l

,,A Kdpviselo-testi.ilet - az eloterjeszt6sben foglaltak szerint - 5 igen szavazaltal, ellenszavazat 6s
tart6zkod 6 s n 6 I kii I az al ibbi hatir o zatokat h o zta.

a hullad6kgazdilkod6si kiizszolgiltatisi szerz6d6s m6dositris6r6l

A kdpviselo-testiilet Bogddmindszent K<izs6g Onkorm6nyzatadsa D6l-Kom Kft.kciz<itt
fenn6l16 hulladdkgazd6lkoddsikdzszolg6ltat5si szerzoddst2023 januar l-i hatrillyal
az eloterjeszt6s szeri nti tartalommal m6dos itj a.

A kdpviselo-testi.ilet a szerzod6s alilirisival Vas Csaba polg6rmestertbizza meg.
Hat6rid6: 2022.okt6ber I 5.

Felel6s: Vas Csaba polg6rmester

visel6-testiilet6nek

a helyi hullad6kkezel6si rendszer 6tszervez6s6r6l

l. A k6pvisel6-testtilet igy hatiroz, hogy a helyi hulraddkgazdrirkod6si
rendszerl 2023. januin 1-dtol kezdodoen oly m6don szervezi 6t,hogy a kozszolg6ltat6

es a teleptildsi szil6rd hullad6ksz6llitist ig6nybevevo ingatlan tulajdonosok k<jzritt kozvetlen
szol g6ltat6i j ogvi szony j ojjon l6tre.

2. A k6p'risel6-testtilet 2023 janfir l-6tol kdvetoen a kozszolg6ltat6st igdnybevev6 tenndszetes
szemdlyek r6sz6re 50%-os m6rtdkii szolg6ltat6si dij kedvezmdny biaosit.
3.A k6pviselo-testtilet felhivja a jegyzot, hogy a hivatal kdszftse el a szolg6ltat6
6ltal meghatilrozott tartalmf adatszolg6ltatist, s azt a szolg6ltat6 rdszdre legkdsobb 2022.okt6ber
3l.napig kiildje meg.

4.A k6pviselo-testiilet felk6ri a jegyzothogy a hullad6kgazdrilkodds helyi rendjdre vonatkoz6
jogszab6ly e hatilrozat vdgrehajtSs6hoz sziiksdges m6dosit6siit k6szitse elo, s a szolgrlltat6s rendj6nek
m6dositSs6hoz szi.iksdges idoben terjessze a kdpviselo-testii let erd.

Hatfrid6: drtelem szerint

Felel6s: Tak6csn6 Jauk Ibolya j egyz6

k.m.f.

/ Vas Csaba s.k./

polg6rmester

Zbradek: Akivonat hiteles.

Bog6dmindszent ,2022. szeptember 26 .

/ Takricsnd Jauk Ibolya s.k. /
jegyzo,,

Takricsn6 Jauk

jegyz6


