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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLG,,ILTATASI SZERZoDES
m6dosit6sa

amely l6trejdtt egyr6szr6l: K6trijfalu Kiizs6g dnkormrinyzata
szdkhely: 7975 Kltijfalu, Arany J6nos u. I I .

PIR szrim: 332435
ad6sz6m : I 5 332439 -2-02
k6pviseli: Kl6zer Gyula polg6rmester
mint dnkorm6nyzat (a tovribbiakban: 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntrili Kommun{lis Szolg:iltatri
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T:irsasrig
szdkhelye: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.
cdgtre gy zdkszAma: 02-09 -0645 S 6
ad6szima: I | 5 4 1 587 -2-02
KUJ sz:ima: 100279306

511 .::l"r' 100468989 (pdcs_K6k6ny Regionritis
Hulladikkezelo Kdzpont)
KSH szilma: It 54l5g7-3glt-572-02
k6pviseli: Bir6 p6ter iigyvezeto
mint Kdzszolgriltat6, a tov6bbiakb an: Kiizszolg ltatl

nrdsriszr<il:

- tovrrbbiakban egyiittesen: Ferek - ktiz.tt az arurirorl heryen ds napon az alibbifelt6telek mellett:

I Felek egymdssar 2020.0r.0r . napjrival kezdiidii hatrilryar ktizszolgdrtat6si szerzciddstkcitrittek Kdtrijfalu Kdzsig kdzigazgatfusi teriiletdn az ingatranhasznrir6kn6r keretkeztitelepiil6si hullad6k gy(ijtdsdre, sziilitirsira, kezelds6re fennrill6 kcizszolgriltatdssal
kapcsolatban.

2 Felek az l' pontban irt szerz6ddstiket kciz.s megegyez.ssel 2023.0r.0I. napj6trir akiivetkez6k6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkormdnyzat a k6zszolg6ltat6s finansziroz6s6ban a belteriileti
ingatlanhasznrir6k tekintetdben kdterezettsiget nem v6lrar, a huraddkgazdritkodrisi
kdzszolgriltatrisi dij megfizetdsdre kdzveileniil a belreriileti ingatLnhaszn6l6k
k6telesek.

2'2' Az onkormriny zat vitnarja, hogy a kdzszolgaltatrisi szerz6dis-m6dosftris
al6ir6srir kdvetri 15 napon b€li.il _ de tegk6sdbb 2022.t2.31. napjdig _ a

szerv risz6re a dij szfimlizAsrihoz sziiksdges
rendelkez6sre bocs6tja a kdzszolgdltaLis
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3. Tekintettel a hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrviny 92lH $ (7) bek-re, az l.
pontban irt szerz6 dfls 2023.06.30. napj6ig hatilyos.

4. A kiizszol96ltatisi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hatilyosak.

5. Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6tis6ra ldtrehozott szerv€zet

kijeltil6sdr6l, feladatktir6r6l, az adatkezel|s m6dj6r6l, valamint az adatszolgiitat|si
kiitelezettsdgek r6szletes szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ell6trisirt felel6s, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

ktitelezettsdge k6r6ben, a kdzszol96ltatisi szerz6d6s-m6dositrist elektronikus fton megkiildi a
Koordinil6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzriddsm6dositest a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se ut6n. mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6vehagy6lag irj6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
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