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amely letrejott egyreszrcil : Drivakeresztf r Kiizs 6gi Onkorm funyzat
sz6khely : 7967 Dr6vakeresztfir, Petcifi utca 66.
PIR sz6m:334989
adosz6m: 1533498 I - I -02
k6pviseli : Cserdi Zsolt polg6rmester
mint onkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg{ttat6
Nonprofit Korl6tolt Feleldss6gii T{rsasfg
sz6khely e: 7 632 P6cs, Siklosi it 52.
c6 gtr e gy z6ksz6ma: 02 - 09 - 0 6 45 5 6
ad6sziima: 1 I 541587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ szitma: I 00468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hull ad6kk ezel6 Kozpont/ ;

KSH szitma: ll 541 5 87-3 8l I -57 2-02
kepviseli: Bir6 P6ter iigyvezetci
mint Kozszol giitato, a tov6bbiakban: Kiizszol giitatil

m6sr6szrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2020. janu5r 01. napj6val kezd6dci hatrillyal kozszolg6ltat6si
szerzodest kdtottek Dr6vakeresztur Kozs6 g kozigazgatist teriilet6n az rngatlanhaszn6l6kn6l
keletkez6 teleptil6si hullad6k gffit6s6re, sz6llitis6ra, kezel6s6re fenn6llo kozszolgSltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodestiket kozcis megegyez6ssel 2023.04.01. nap!5t61 a
kovetkez6k6ppen modositj 5k:

2.1 . Az Onkorm inyzat a kozszolg6ltat6s finanszir ozitsiban a belteriileti
ingatlanhaszniil6k tekintet6ben kcitelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatrisi dij megfizet6s6re kozvetlentil a belteriileti ingatlanhaszn6lok
kotelesek.

2.2. Az Onkorminyzat virllalja, hogy a kozszolgiitatbsi szerzldes-m6dosit6s
alilirisitt kovetci 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.12.31. napjiig - a

K<izszol giitat6 iital a Koordin6l6 szerv r6sz6re a dij szirmlirzis6hoz sziiks6ges
adatszol giitatis teljesitds 6hez rendelkez6sre bocsStja a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kotelezettek adatait.
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4. Tekintettel a hulladekrol sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 92lH $ (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzodls 2023.06.30. napj6ig hat6lyos.

5. A kozszolgiitatisi szerzldls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viitozatlanul
hat6lyosak.

6. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat elli./tilsira l6trehozott szervezet
kijelol6s 6rol, feladatkor6r6l, az adatkezel6s modj6rol, valamint az adatszol giitathsi
ktitelezetts6gek r6szletes szabilyairol szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkorm inyzat, mint az ellit6s6rt felelos, valamint a Kozszolg6ltato eseti adatszol g6ltat6sr
ktitelezetts6ge kor6ben, akozszolgiltatilsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordin6lo szerv r6sz6re.

Jelen szerzldesm6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben mege gyezot, j6vithagyolag i46k al6.

Drivakeresztf D6l-Kom Nonprofit Kft.

Ktizszolgiitatil
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