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HULLADEKcazoAlxooAsr rdzszor,cAlrarAsr szrRz6nrs
m6dosit{sa

amely litrejritt egy r€szr\l : Biiriis Kiizs6g dnkormdnyzata
sz6khely: 7973 Biiriis, Als6 u. 2.
PIR szim: 33 5469
ad6sz6m: 15335463-l-02
kdpviseli: Kozma Istv6n polg6rmester
mint 6nkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

misrdszr<il: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolgriltat6
Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gfi T6rsasdg
szikhelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c 6 ge gy zdkszim a : 02 - 09 -0 6 4 5 5 6
ad6szitma'. | 1 5 4 I 5 87 -2-02
KUJ sz:ima: 100279306
KTJ sz:ima: 100468989 (Pdcs-K6k6ny Regionrilis
HulladdkkezelS Kitzpont)
KSH szrlma: 1 1 541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 Piter iigyvezeto
mint Kdzszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az aluliroft helyen 6s napon az aldbbi
feltdtelek mellett:

l. Felek egymiissal 2020.01.01. napj6val kezd6d6 hatrillyal kdzszolg6ltatisi szerz6disr
ktjttittek Biiriis KiSzsdg kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhasznril6knril keletkezri telepiildsi
hulladik gyiijtdsire, szAllitisAra, kezelis6re fenndll6 k<izszo196ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban in szerzSd6siiket k<iz6,s megegyez6ssel 2023.04.01. napjitril a
krlvetkez6kippen m6dositj6k:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kdzszolgriltat:is finansziroz6s6ban a belteriileti
ingatlanhasznal6k tekintetiben kotelezetrsdget nem v6llal, a hulladdkgazd6lkodrisi
ktizszolg:iltatisi dij megfizetdsire ktizvetleniil a beltertileti ingatlanhaszn6l6k
k6telesek.

2.2. Az 0nkorm6ny zat velf,a\a, hogy a kdzszolgiltatrisi szerz6dds-m6dosit6s
alriirisrit ktivet6 l5 napon beltjl - de legk6st6bb 2022.12.31. napjriig - a

Ktizszolg6ltat6 6ltal a Koordin A16 szerv riszdre a dij szitmlinisithoz sziiks6ges
adatszolg:lltatds teljesit6sihez rendelkez6sre bocs6tja a kiizszolg6ltatris
ig6nybev6tel6re kdtelezettek adatait.
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3. Tekintettel a hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. titrvdny 92lll { (7) bek-re, az I .

pontban irt szerz6dds 2023.06.30. napjdig harilyos.

4. A kiizszolgitltatrisi szerz6d6s jelen okiraftal nem irintett rendelkezdsei viiltozatlanul
hatilyosak.

5. Az rillami hulladikgazdrilkod6si kdzfeladat ellilis6ra ldtrehozott szervezet
kijel6l6sdr6l, feladatkdrdr6l, az ada*ezelfls m6dj6r6l, valamint az adatszolgriltatisi
ktitelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016.0II. 31.) Korm. rendelet alipjfun az
onkorm6nyzat, mint 

^z 
elletasirt felel6s, valamint a Kdzszolgriltat6 eseti adatszolg;lhdsi

kdtelezettsdge kdr6ben, a kiizszolg6ltatrisi szerz6dds-m6dositest elektronikus riton megkuldi a
Koordin616 szerv rdsz6re.

Jelen szerztiddsm6dositrist a Felek annak elolvas6sa is irtelmez6se utiln. mint akaratukkal
mindenben mege gyez6t, j6vihagy6lag irjrik aki.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pecs, Sikt6si 0t 52.

C6g,egyzeksz6m: O2- )9-064S56
A-dosz 6m : 1 1 54 I Si\7 -2-02
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6

Bii riis Kiizs69 6n korminyzata t,\
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