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m6dosit6sa

amely l6trejcitt egyrdszrol : Iv6ndirda Kiizs6g On kormin yzata
szdkhely: 7781lvdnd6rda, Kossuth Lajos u. 22.
PIR szilm: 555885
ad6sz6m: I 555588 I -l -02
kdpviseli : Der{k J6zsef polg6rmester
mint cinkorm ilnyzat (a tovribbiakban: 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-DunSnttli Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprolit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasig
szdkhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si it 52.
cd gj e gyzdk szima: 02 -09 -064 5 5 6

adoszitma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Krik6ny Regionrilis
Hullad6kkezelo Kcizpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K<izszolgrlltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgriltat6

m6sr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<izritt az alulfrott helyen ds napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egymrissal 2017.01.01. napj6val kezdodo hat6llyal krizszolgriltattisi szerz6d6st

kdtdttek Iv6ndrlrda Kdzsdg kdzigazgat6si tertiletdn az ingatlanhasznii6l<nil keletkezo

teleptildsi hullad6k gyfijt6s6re, szilllithsSra, kezeldsdre fennrill6 k6zszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodlstiket kcizcis megegyez€,ssel 2023.01.01. napjit6l a

kcivetkez6kdppen m6dosf tj 6k :

2.1. Az Onkormilnyzat a kcizszolg6ltatris frnanszirozfusi{ban a belteri.ileti

ingatlanhasznil6k tekintetdben kdtelezetts6get nem v6llal, a hulladdkgazd6lkod6si

k<izszolg6ltat6si dij megfizetds6re kdzvetlentil a beltertileti ingatlanhaszn6l6k

k<itelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat v6llalja,

al{irisit kdveto 15 napon beltil

K<izszolg6ltat6 iltal a Koordin6l6

adatszolgrlltatris teljesitds6hez

ig6nybev6tel6re kdte lezettek adatait.

LDL2-

hogy a k<izszolg6ltatrisi szerzodds-m6dosit6s

de legk6s6bb 2022.l0.3L napjiig - a

szerv rdszdre a dij szilmllzisirhoz sziiksdges

rendelkezdsre bocs6tja a kozszolg6ltatris

&*n



3. Tekintettel a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdwdny 92111 g (7) bek-re, az 1.

pontban irt szerz5d6s 2023.06.30. napjriig harilyos.

4. A kdzszolgiltatdsi szerzrjd6s jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az dllami hulladdkgazd6lkod6si ktjzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet
kijeliilis6rdl, feladatktirdrSl, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgirltat{si
kdtelezetts6gek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. 0II. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrinyzat, mint az ell6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kiitelezetts6ge kdriben, a kdzszolgriltat6si szerz<id6s-m6dosft6st elektronikus riton megktildi a

Koordin6[6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6sm6dositrist a Felek annak elolvasiisa ds drtelmezdse uten, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k al6.

Ivinddrda

D6l-Kom NonProfit Kft.
7632 Pecs, Siklosi 0l 52.

Cegjegyzeksz6m: 02-09-064556
Ad5szam | 1'l 511 5e7'2'O2
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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Ivind6tda Kiizsdgi Onkorminyzat K6pvisel6 - testiilete 2022. okt6bet lj. napiun
megtartott nyilvinos iil6s6nek L3 / 2022. szhmrf iegyz6kiinyv6b6l.

IVANDARDA KOz SEGI oNKo RMA}IYZAT
XPPUSBT6-TBSTULETENEK

s2/2022. (X. 13.) sz. HATAROZATL

H ulad6 lqg az di.trko dirs i kii z s z olg fultathsi s z e rz 6 dd s m6 do s it6s 6n ak
megtiltgyal6sa

Ivhnditda Kiizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a D6l - Kom
Nonprofit Kft. - vel kiitiitt hullad6kgazdilkodisi k6zszolg6ltat6si
s z ez 6d6s t az el6terles zt6s sz erinti tartalommal m6dos iti a.
A k6pvisel6 testtilet felhataLmazza a polgirmestert a
s zez 6d6s m6do s it6s alilirhs hta.
A k6pvisel6 - testiilet ezzel egyideiiile g az ingatlanhaszndl6k
vonatkozisiban egyedi diifizet6si kiitelezetts6get iilapit -.g;
diikedvezm6nyt nem kiv6n megillapitani.

Hathid6: halad6ktalanul, legk6s6bb 2022. okt6bet 15. napifuig
Felel6s: polgdrmester

k.m.f

DeikJ6zsef sk.
polg6rmester

A kivonat hiteles!
I ipp6, 2022. november 3.

dt. Kovics Anik6 sk.

iegyz6
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