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HULLADfi,I<eIzIAT,xOUASTTdZSZOLGALTATASISZERZ6OBS
m6dosft6sa

amely l6trejcitt egyr6szrol: Kisd6r Kiizs6g dnkormf nyzata
sz6khely: 7814 Kisder, Petofi u.52.
PIR sz6m: 333872
ad6sz6m: 15333870-l-02
k6pviseli: Samu G6bor polg6rmester 

..
mint dnkorm itny zat (a tov6bbiakban : Onko rm dnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunf ntrili Kommunilis Szolgiltattf
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsas{g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

c6 gj e gyz6k szitma: 02-09 -0 6 4 5 5 6

ad6szdma; l I 5 4 | 5 87 -2-02
KUJ szrlma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-K<ikdny Region6lis
Hulladdkke zelo Ko zpontl
KSH sz6ma: 11541587-3 8 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint K6zsz olgdltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol giltat6

miisr6szr6l:

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<izdtt az alulirotl helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2015.04.01. napj6val kezdodo hatlllyal ktizszolg6ltat6si szerzod6st

k<itdttek Kisd6r Kdzsdg kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhasm6l6kn6l keletkezo teleptildsi

hullad6k gytijt6s6re, szillLitilsfura. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgilltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6stiket k<iz<is megegyezdssel 2023.01.01. napjitfil a

k<ivetkezok6ppen m6dositj 6k :

2.1. Az Onkorm5nyzat a kozszolgriltat6s frnanszirozrlsriban a beltertileti

ingatlanhasznil6k tekintetdben kdtelezetts6get nem viillal, a hullad6kgazdrilkod6si

krizszolgriltat6si dij megfizet6sdre kdzvetleni.il a beltertileti ingatlanhasznil6k

kcitelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat viillalja,
al6ir6sitt kcivet6 15 napon beliil
K<izszolg6ltat6 iital a Koordin6l6

adatszolg6ltatds teljesit6s6hez

i g6nybev6tel6re kcitele zettek adatait.
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hogy a kozszolgdltathsi szerz<id6s-m6dosit6s

de legk6s6bb 2022.10.3L napj{ig - a

szerv rdsz6re a dij szimlflzisithoz sziiks6ges

rendelkez6sre bocs6tja a kozszolg6ltat6s
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3. Tekintettel a hullad6kr6l sz,6l6 2012. 6vi CLXXXV. ttirv6ny 92lH $ (7) bek-re, az I .

pontban irt szerz6d6s 2023.06.30. napjriig hatrilyos.

4. A kozszolg{ltathsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az rillami hulladdkgazdrilkod6si ktjzfeladat ell6t6sara l6trehozott szeryezet
kijeliil6s6r<il, feladatkcir6r6l, az adatkezel|s m6dj6'161, valamint az adatszolg6ltat6si
kdtelezettsdgek rdszletes szabiilyair6l sz,6l,6 69/2016. 01L 31.) Korm. rendelet alapj n az
Onkormri,nyzat, mint az ell6tAs6rt felel<is, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adatszolg6ltatesi
kdtelezettsdge kdr6ben, a kozszolgiitztitsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a
Koordin6,l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6sm6dositrist a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se utiiLn. mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, j6vihagy6lag irj6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgriltat6
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KIVONAT

Kisd6r Onkorm6nyzat K6pyisel6-testiilet6nek 2022. okt6bet 12. napjAn megtartott
testUleti iil6s6nek jegyz6k6nyv6b6l

Kisd6r K6z.s4gipnhgrlrla.nv4at !(Fpy!sel6-testaitet6nek
38 12022.1X.1 2.lsz6m( hat6 rozata

Kisd6r Kdzseg Onkorm6nyzat K6pvisel6{esttilete 0gy hatdroz, hogy a D6t-Kom D6t-
Dun6ntili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kortetott Felel6ss6gi T6rsas6ggat (a
tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6) 2014.01.01. napjSn k6t6tt szolg6ltat6si szez6d6st 2023. 01.
01. napj6t6l a hatdrozat mell6klete szerinti tartalommal m6dositja.

Az cinkormdnyzat 100 %-os tamogatast biztosit az inga anhaszndl6k r6sz6re
hullad6kgazddlkod6si kdzszolgdltatdsi dij megfizet6s6re vonatkoz6an.

Felel6s: polgarmester, jegyz6 Hat6rid6: 6rtelem szerint

Samu Gdbor s.k.
polgdrmester

A kiadmdny hitel6Ul:

Di6sviszl6, 2022. okl6ber 25.

Cserdin6 Szolga Emma s.k
jegyzo

t̂1'l
Cserdine SzolgA Emma

jegyzo


