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amely l6trejdtt egy r6szr6l:

mridosit6sa

Endr6c Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7973 Endri5c, F6 utca 37.
PIR sz6m: 335425
ad6szdm: I 5335425-l -02
kdpviseli : Vukovics Klaudia polgrirmester
m int rinkormiinyzar (a tovebbiakban : Onkormrinyzat)

mdsrdsz16l: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommun6lis Szo196ltatri
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gii Tirsasig
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c6 gtre gy ztkszlma: 02-09 -064 5 5 6
ad6szima: I I 5 4 I 5 87 -2-02
KUJ szrima: 100279306

5T.{ .:.1r""' I00468989 (p6cs-Krik6ny Regionrilis
Hulladikkezel6 Kdzpont)
KSH sz6ma: I I 541 557 -381 t -572-02
kipviseli: Bi16 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tovtibbiakban: Kiizszolgr tatri

- . . - 
tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdz.tt az arurirott heryen 6s napon az aldbbifeltitelek mellett:

l Felek egym6ssal 2oz0.0l.ol. napj6val kezd5d6 hatrillyal krizszolgriltatrisi szerz6ddst
kdtdttek Endr6c Kdzs6g k6zigazgatrisi teriiletdn az ingarlanhasznril6knril keletkezd telepiilisi
hullad6k gyiijtds6re, szaritits ra, kezerds6re fenn6[6 kcizszorg6ltatissar kapcsoratban.

?' - Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket kdz6s megegyezdsser 2023.04.0r. napjitrir akrivetkeaikdppen m6dositj:ik:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kcizszolgdltatds finansziroz6s6ban a belteriileti
ingatlanhaszniil6k tekintet6ben kdterezettsdget nem vi lal, a huladdkgazd6rkodrisi
ktizszolgriltalisi dij megfizetds6re ktjzvetleniil a beltertileti ingatLnhasznril6k
kdtelesek.

Az Onkorm6ny zat v'llalja, hogy a krizszolgrihauisi szerz6d6s_m6dositiis
al6ir6siit kdvetri l5 napon beliil - de legk6s6bb 2022.12.31. napj6ig _ a
Krizszolg6ltat6 riltar a Koordinrir6 szerv r6sz6re a dij szirnr6z6s6hoz sziiksdges
adatszolgr tatris terjesit6s6hez rendelkezisre bocsritja a kcizszolgrirtatris
igdnybev6telire kdtelezettek adatait.

6. _- fr,'



3. Tekintettel a hulladikr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torvdny 92lH g (7) bek-re, az l.
pontban irt szerz6d6s 2023.06.30. napj6ig hatdlyos.

4. A kdzszolgdltat6si szerzddds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az rillami hulladdkgazd6lkod6si krizfeladat ell6tris6ra ldtrehozott szeryezet
kijeliil6sir6f, feladatkiirdr6l, az adatkezelfls m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kiitelezeus6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. 0lI. 31.) Korm. rendelet alapjitn az
6nkorm6nyzat, mint az ell6tis6n felel6s, valamint a Ktizszolg6ltat6 eseti adatszolgdltatdsi
kd,telezetts6ge kdrdben, a kiizszo196ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a

Koordinri16 szerv r6sz6re.

Jelen szerzoddsm6dosilist a Felek annak elolvas6sa ds irtelmezdse utin. mint akaratukkal
mindenben megegyezlt, l6vihzgy6lag iabk alA.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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