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H U LLAD N TCIZNAT TONA S I KOZS ZOLG ALTATA S I SZERZ6D E S

m6dos(tisa

amely letrejritt egyreszrcil : Di6sviszl6 Kiizs6g Onkormdn yzata
sz6khely: 7817 Di6sviszl6, Petciti u. 106.

PIR sz6m: 334923
ad6sz6m: 15334929-2-02
k6pviscli: Keseriin6 Nagy Margit polg6rmester
mint cinkorm anyzat (a tov6bbiakban: Onkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsasig
szekhelye: 7632Pdcs, Sikl6si itt 52.

c6gj egyz6ksz6ura: 02-09 -0645 5 6

ad6sz6nra: I l54l 587 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pecs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kkezelo Kozpont/
KSH szama: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 Peter tigyvezet<i
mint K<izszolg6ltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgfltat6

m6s16szrril:

- tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egymdssal 2014.01.01. napj6val kezd<idci hat6llyal krizszolg6ltat6si szerzcid6st

kritrittek Di6sviszl6 Kozseg kozigazgatisi tertilet6n az ingatlanhasznrlloknril keletkezci

teleptil6si hullad6k gyiijt6s6re, szallitflshra, kezel6s6re fenn6llo kozszolgriltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzrid6stiket koz<is megegyezessel 2023.01.01. napjft6l a

kovetkezrik6ppen m6dositj 6k :

2.1. Az Onkomrdnyzat a kozszolg6ltat6s frnanszirozirs6ban a belteriileti

ingatlanhaszndlok tekinteteben k<itelczcttseget nem vSllal, a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgdltat6si dij megfizet6s6re k<izvetleniil a beltertileti ingatlanhasznril6k

kcitelesek.

2.2. Az Onkonn6nyzat vrlllalja. hogy a kozszolg6ltatAsi szerz<id6s-m6dositris

aldirris6t kovetci l5 napon beliil de legk6s6bb 2022.10.31. napjiig - a

Kozszolgiiltato illtal a Koordin6lo szerv r6sz6re a dij szitnlizirsithoz szi.ikseges

adatszolg6ltat6s teljesites6hez rendelkez6sre bocsrltja a kozszolg6ltat6s

igdnybev6tcl6rc kotelezettek adatait.



3. Tekintettel a hulladekr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 92lH S (7) bek-re, az l.
pontban irt szerziidls 2023.06.30. napjriig hatalyos.

4. A kozszolg6ltat6si szerzodls jelen okirattal nem erintett rendclkcz6sci v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az illlami hullad6kgazdrllkodrisi kozfeladat ell6t6s6ra letrehozott szervezet
kijelol6s6rcil, fbladatkorercil, az adatkezel6s modjrir6l, valamint az adatszolg6ltatiisi
kcitelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjbn az
0nkonn6nyzat, mint az elliltdslrt felekis, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatiisi
kotelezetts6ge krirdben, akozszolgitltat6si szerzcid6s-m6dositiist elektronikus irton megkiildi a

Koordinrilo szerv r6sz6re.

Jelen szerztid6sm6dosit6st a Felek annak clolvas6sa es crtclmez6se ut6n, mint akarahrkkal
mindenben megegyezrit, j6vrihagy6Iag irj6k al6.
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