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HULLADfKGAZDALKOOASI XOZSZOLGALTATASI SZERZODES
m6dosit{sa

amely l6trejdtt egy r€.szri|l: Gytingyiismell6k Kiizs6g 6nkorminyzata
szdkhely: 7972 Gyongylsmelldk, Szabads6g tdr 3.
PIR sz6m: 335458
adoszdm: I 5335456-l -02
kdpviseli : Schrin Mrl.ria polgermester
mint tinkorm:inyzat (a tovribbiakban : 6nkormdnyzat)

mdsriszr<il: D6l-KomNonpron .,+?l:',i-'run"ru

sz6khelye 2. -

ci,gtregy zdksz ma: 02-09 -06 4 5 5 6
ad6sz{ma : I I 5 4 1 5 87 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ .sz6ma: 100468989 (p6cs-K6kiny Regionrilis
Hullad6kkezel6 K6zpont)
KSH szdma: t 1541587-381 t-572-02
kipviseli: Bir6 Pdter iigyvezet<i
mint Kdzszol96ltar6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6
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. 
tovdbbiakban egyi.ittesen: Felek - kdzrift az arurirott helyen is napon az arribbifeltitelek mellen:

l Felek egym6ssar 2o2o.or.or- napjrivar kezddd 6 hataryar k6zszorgriltauisi szerz6ddst
kdtdttek Gydngydsmell6k Kbzs'g kdzigazgatrisi teriiletdn az ingatlanhaszndl6knril keletkez6
teleptjldsi hulladik gyfijtisire, sz ]Jitirs ra, kezer6sire fenn6ll6 kdzszorg:iltar6ssar
kapcsolatban.

I Felek az l. pontban irt szerz5d6siiket kcizds megegyez6sser 2023.04.01. napj6t6r akrivetkez6k6ppen m6dositjrik :

2.1. Az onkormdnyzat a kdzszolgdltatris finanszirozdsdban a beltertileti
ingatlanhasznrir6k tekintetdben kdtelezettsiget nem v6lrar, a hu[adikgazd6lkodrisi
kdzszolgriltatisi dij megfizetis6re kdzvetlentil a belteriileti ingatLnhasznril6k
k6telesek.

2'2' Az onkormrrny zat vi arja, hogy a kcizszorgrirtat isi szerz6d.s-m6dositris
al6iris6t kdvet6 15 napon beliil _ de legk6s6bb 2022.12.31. napjiig _ a
Ktlzszolgriltat6 riltal a Koordin6r6 szerv r6sz6re a dij sz6mlaz6s6hoz 
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szti-ksiges

adatszolg6ltat6s teljesftdsihez renderkezisre bocsdtja a k.zszolgeltaids
ig6nybeviteldre kd,telezettek adatait.
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3. Tekintettel a hulladdk6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. towdny 92ft1 $ (7) bek-re, az l.
pontban i( szerz6dds 2023.06.30. napjdig halilyos.

4. A kiizszolg6ltarisi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei vdltozatlanul
hauilyosak.

5. Az rillami hullad6kgazddlkodisi kdzfeladat elliuisrira ldtrehozott szentezet
kijel6l6s6r6l, fefadatkiirdr6l, az adatkezelds m6djdr6l, valamint az adatszolg{ltatlsi
kdtelezettsdgek riszletes szab6lyair6l sz6l,6 6912016. 0ll. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az etl6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolgriltatrisi
ktitelezettsdge ktirdben, a kiizszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus rlton megkiildi a

Koordindl6 szerv rdszdre.

Jelen szerz<id6sm6dositrist a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmezise utrln, mint akaraokkal
mindenben mege gyezot, j6vAhagy6lag irj6k al6.

D6l-KonL Nonprofit Kft.
7632Pex, Sikl6si 6t 52
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Gyiingyiismell6k Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltat6
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