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HULLADEKGazoAr,xooAsr xozszor,cAlrarAsr sznnz6nrs

amely ldtrej6ft eglrdsztdl :

m6dosit6sa

Drivacsebi f(itzs6g Onkormrinyzata
szikhely; 78k3 Dr6vacsehi, Kossuth utca 2,
PIR szdm:335250
ad6szdm: I 5335250-l-02
kdpviseli: N6meth Tamds polgrirmcster
mint dnkormdnyzat (a tovdbbiakban: 0nkonir6nyzat)

Del-Kom D6l-Dun{ntrili Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korlitolt Felel&s6gfl T{rsasAg
szdkhelye: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52.

c6gjegyzdksz6ma : O2-09-0645 5 6

ad6szima: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pics-K6k6ny Region6lis
Hu I lad6kkeze16 K0zpont/
KSH sz6ma: I l54l5E7-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter 0gyvezet6
mint Kbzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: KUzszolg{ltrt6

m6srdszrcil:

- tov6bbiakban egytlttesen: Felek - kdz0tt az alullrott helyen ds napon az al6bbi

felt€telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2020.01.01. napj6val kezd6d6 hatdllyal k0zszolg6ltatdsi szcrzddist

kOt0ttek Drivacschi K0zsCg kbzigazgatLsi tertileten az ingatlanhasznril6kndl keletkcz6

tolcp0ldsi hulladdk gtjtis6re, szAllltdslra, kezcldsdrc fcnndll6 kbzszolgiltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban lrt szerz6ddsUket k0z6s megogyez€ssel 2022.10'01. napjdt6l a

kdvetkez6k6ppen m6dosltjtl.k:

2.1. Az Onkormiinyzat a kOzszolgilltatiis {inansz(rozis6bsn I belt€fllleti

ingatlanhaszruil6k tckintetCbcn k6telezettsegEt nem vrillal, a hulladCkgazddlkod6si

k6zszolg6ltat6si dij megfzct€sere kozvctlentll a beltertlleti ingatlanhaszndl6k

kdtelesek.

2.2. Az Onkormdnyzat vdllalja, hogy a kOzszolgdltatisi szerz6dds-m6dosftds

al6lr6sdt kUvctd l5 napon bclul - de legk€s6bb 2022.09.15. napj{ig - a K6zszolg6ltat6

6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz6re a dij szAmliizdsAhoz szLlksdges adatszolgaltatls

teljesft6schcz rendclkezdsrc bocs6tja a kdzszolS6ltatds iSenybevet€lcre kdtelezettck

adatait.
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3. Tekintetrel a hulladdk6l sz6l6 2012. dvi GLXXXV. l$thry 92{11 $ (7) bek-re, az l.
pontban lrt szerzddCs hat6lya 2023.06,30. napjdig tan'

4. A k6zszolgdltarasi szerzbdls jelen okirattal nem Crintett rendelkezdsei vdltozatlanul

hatill osak.

5. Az 6llami hulladdkgazddlkodrisi kozfeladat elletesera ldtrehozon szeflezel

kijeloldsdr<il, feladatkorir6t, az adatkezelis m6dj6r6l, valamint az adatszolgaltatisi

tdtetezenselek rdszletes vab6l;'air6l sz6l6 69i2016. (tn. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

Onkorm6nllt, mint az ell6t6s6n felel6s. valamint a Kozszolgiltat6 es€ti adatszolgilt8tdsi

kotelczensige iiirdb.n, o kUxzol96ltatdsi szerlidds-m6dos(tAst etcktronikus 6ton megHlldi a

KoordinAl6 szcn' 16szdre.

Jelcn szerziddsm6dosit6st a Fclek annak elolvasdsa ds 6rtelmezise utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t. j6vrihagl'6tag (rj6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kozszolglltrt6
Drrivacsehi Kilzs6g
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Dr6vacsehi, 2022,




