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HULLAD B TCA ZN A TXOO A S I KO ZS ZOLG ALTA TA S I SZE,RZOD E S

m6dositfsa

amely l6trej<itt egyr6szrcil : Hegyszentm {rton Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7837 Hegyszentm6rton, Kolozsv6r u. 18.

PIR szfm: 334318
ad6sz6m: 15334314-l-02
kEpviseli: Jakab G6zan6 polgiirmester
m int <inkorm iny zat ( a to v6bbi akban : On korm funy zat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommunilis Szotgiltat6
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tfrsasdg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si rit 52.
cE gtre gy zekszirma: 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6szi{ma: I | 541 587 -2-02
KUJ szrlma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kokeny Region6lis
Hul I a d6kke zelii Ko zp ont I
KSH sz6ma: I 1 541 587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetci
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg{ltatri

m5sr6szr<il:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - ktizott az alulirott helyen 6s napon az alibbiak
felt€telek mellett:

l. Felek egymrissal 2013.04.01. napjrlval kezdcidci hatrillyal kozszolgiitatiisi szerzrid6st
kdtottek i{egyszentm6rton Kozsegkozigazgatrisi teri.ilet6n az ingatlanhasmil5knril keletkez<i
telepiilesi hulladek gyiijt6s6re, sziilitilsira, kezeles6re fennrillo kozszolgiitat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddstiket kozos megegyez6ssel 2023. januSr l. napjrltril a
kovetkezrik6ppen m6dosid 6k:

2.I. Az Onkormanyzat a kozszolg6ltatas ftnanszirozds6ban a belteriileti
ingatlanhasznii6k tekintet6ben k<itelezetts6get nem villlal, a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgiitatflsi dij megfizet6s6re k<izvetlentil a belteriileti ingatlanhasnitl6k
kotelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat virllalja, hogy a kozszolgLlltatisi szerzod6s-m6dosit6s
al6ft6sit kovetci l5 napon beltil - de legk6scibb 2022.10.31 . napj6ig - a Kozszol giitato
6ltal a Koordinrll6 szerv resz€re a dij szimlinbsithoz sztiks6ges adatszolgrlltatds

teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolgriltatis ig6nybev6tel6re kotelezettek
adatait.
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3. A kozszolg6ltatasi szerzrid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei v6ltozatlanul
hatdlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdalkod6si kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet
kijelol6s6rril, feladatkor6nil, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyairolsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ellittdslrt felel6s, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatrisi
kotelezetts6ge kor6ben, a kozszolgiitathsi szerzcid6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzcid6sm6dositrist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal
mindenben mege gy ezi5t, j 6v5.hagy 6lag i1ik al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
KdzszolgSltat6
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Kivonat
Hegyszentmdrton 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek 2022. oktlber 20-i iil6s6n k6sziilt k6pvisel6-

testiileti jegyz6kiinyv6b6l

,, A Kdpvisel6-testiilet - az el6terjeszt6sben foglaltak szerint - 3 igen szavazafial, ellenszavazat es tart6zkod6s
ndlkiil az al6bbi hataro zatokat hozta.

Heqvszentmdrton Kiizs6s Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
60/2022.( X.20.) iinkorm6nvzati hat6roz.ata

a h ullad6kgazdd I kodf si k6zszolgdltatdsi szerzfi 6s m6dosit6sd16l

A k6pvisel6-test[let Hegyszentm6rton K0zsdg Onkorm6nyzata ds a Ddl-Kom Kft.k0z6tt
fenn6ll6 hullad6kgazdrilkod6si k6zszolg6ltatdsi szerz6ddst 2023januir l-i hat6llyal
az el6terj esztds szerinti tartalommal m6dositj a.

A kdpvisel6-testiilet a szerz6dds al6ir6silval Jakab GdzAnd polg6rmestert bizzameg.

Ha td rid6 : 2022.oktbber 3 0.

Felel6s: Jakab G6z6nd polgilrmester

Hesvszentmf rton Kdzs6s Onkormdnvzsta K6ovisel6-testiilet6nek
61 12022.(X.20. \ ilnkorminvzati hatArozzta
a helyi hullad6kkezeldsi rendszer 6tszeruez6s6r6l

l. A k6pvisel6-testiilet ttgy hatdroz, hogy a helyi hulladdkgazd6lkod6si
rendszert 2023 . jalr,luir I -dt6l kezd6d6en oly m6don szervezi 6t,hogy a k6zszolg6ltat6

ds a telepiildsi szildrd hulladdksz6llit6st igdnybevev6 ingatlan tulajdonosok kdz6tt kozvetlen szolg6ltat6i
j ogviszony jOjjOn l6tre.

2. A k6pvisel6-testiilet 2023 januar I -6t61 kOvetden a k0zszolgiiltaList ig6nybevev6k rdszdre szolg6ltat6si dij
kedvezmdny nem biztosft.
3.A kdpvisel6-testiilet felhivja ajegyz6t, hogy a hivatal k6szitse el a szolg6ltat6
6ltal meghatilrozott tartalmri adatszolgdltatast, s azt a szolg6ltat6 rdszdre legk6s6bb 2022.oktbber 3 Lnapig kiildje
meg.

4.A k6pvisel6-testulet felk6ri ajegyz6t hogy a hulladdkgazddlkod6s helyi rendjdre vonatkoz6jogszab6ly e

hatirozat vdgrehajt6s6hoz sziiksdges m6dositiis6t kdszitse elci, s a szolg6ltatris rendjdnek m6dositiisiiLtroz
sziiksdges id6ben terjessze a kdpvisel6-testillet eld.

Hatdrid6: 6rtelem szerint

Felel6s: Tak6csnd Jauklbolyajegyz6

k.m.f

Jakab Gdz6nd s.k. Tak6csn6 Jauk Ibolya s.k.
polgdrmester jegz,6"

Z6rad6kz

A kivonat hiteles.

Bogiidmindszent,2|22. okt6ber 25 .

jegyzo


