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Amely ldtrejdtt egyriszr6l : Lipp6 Kiizsegi Onkormdnyzat
sz6khely: 7781 Lipp6, Kossuth L. u. g4.
PIR szim: 330684
ad6szrim: I 5330688-2-02
k6pviseli: Bdcsv6nin R6jk6 polg6rmester
mint Onkormdnyzat, a tov6bbiakban: 6nkorminyzat

D6l-Kom D6t-Dun{ntrili Kommun{lis Szolgiltatri
Nonprofit Korkitolt Felet6ss6gii T6rsasrig
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
ctgtre gy zikszima: 02-09 -064 5 5 6
ad6sz ma: I I 5 4 I 5 87 -2-02
KUJ szima: t0O27g3O6
KTJ szima: 100468989 /P6cs-K6kiny Region6lis
Hullad6kkeze16 Kdzpont/
KSH sz.ima: I154t587-381 1-572-Oz
kipviseli: Bir6 Piter iigyvezet6
mint Krizszolg:iltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

m6sriszr6l:

- . . - 
tovribbiakban egyiittesen: Ferek - k6z6tt az aruriro, heryen is napon az aldbbiakfeltitelek mellett:

l. Felek egymrissar 2017.01.0r. napj6var kezd6d6 hat6[yar kdzszorg6ltatiisi szerz6dest
kittdttek Lipp6 Kdzs€g kdzig"gat6si teriiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 telepiilisi
hullad6k gyiijtdsdre, sz6llit6s6ra, kezel6s6re fenn6 6 kdzszolg6ltaLissar kapcsoratban.

?: Felek az l. pontban irt szerz6disiiket kdztis megegyez6sser 2023.0r.0r. napj6t6r akdvetkez6kippen m6dosftj6k :

2'1' Az Onkorm6nyzat a k6zszorg6rtat6s finansziroz,sdban a belteriireti
ingatlanhasznril6k tekintet6ben kdtelezettsiget nem v6[ar, a hulladikgazd6rkod6si
krizszolgdltat6si dij megfizetdsire kdzvetreni.ir a berteriileti ingatianhaszn6l6k
kdtelesek.

2.2. Az Onkormrinyzat v llalja,
allir6srit k6vet6 l5 napon beliil
Kcizszolgriltat6 6ltal a Koordinril6
adatszo196ltatiis teljesitdsdhez
igdnybev6teldre kdtelezettek adatait.

hogy a kcizszolgriltauisi szerz6dds-m6dositiis

- de legk6s6bb 2022.10.31. napjriig _ a
szerv rdszdre a dij sz6ml6z6siihoz sziiksdges

rendelkezdsre bocs6tja a kdzszolgiltatris
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3. Tekintettel a hulladdk6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrv'ny 92/H $ (7) bek-re, az I .

pontban irt szerzbdds 2023.06.30. napj6ig hatrilyos.

4. A kdzszolg6ltalisi szerz6d6s jelen okirattal nem irintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatdlyosak.

5. Az 6llami hulladdkgazd6lkoddsi ktizfeladat ell6tisrira litrehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatkdr6r<il, az adatkezelds m6djdr6l, valamint az adatszolg{ltrtisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabllyair6l sz6l6 6912016.011. 31.) Korm. rendelet alapjin az
0nkorm6nyzat, mint az ellit6sdrt felel6s, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adatszolgriLltatdsi

kdtelezettsdge kiir6ben, a kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus fton megkiildi a
Koord in6l 6 szerv rdszire.

Jelen szerz6d6sm6dositrlst a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal
mindenben mege gyez6t, j6vAhagy6bg irjik alA.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6

d.- n



\u-zosec/*r-

JEGYZ6KOT\ryVr KrvoNAT

Lipp6 K6zs6gi 6nkorminyzat K6pvisel6 - testiilete 2022. okt6bet 6. napian megtartott
nyilvinos iil6s6nek 18/2022. sz nrf iegyz6ktinyw6b6l.

LIPP6 KOZSEGI ONKoRMiI{YZAT
KEPVISEL6.TESTULETENEK

72/2022. (X.6.) sz. HATAROZATA

Hullad6l5gazdilkoddsi kiizszolg Altatirci szea6d6s m6dositisinak
megtitgyalisa

Lipp6 Kdzs6gi Onkormdnyzat K6pviseld-testiilete a D6l - Kom
Nonptofit Kft. - vel kdtdtt hullad6kgazd:ilkodrisi kiizszolgiltatisi
szerz6d6st az el6terieszt6s szerinti tartalommal m6dositja.
A k6pvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgirmestert a
szez6d6sm6do sit s alAirits Lra.
A k6pvisel6 - testiilet ezzel egyideliileg az ingatlanhaszndl6k
vo.natkozisiban egyedi dijfizet6si kiitelezetts6get e[apit meg;
diikedvezm6nyt nem kivin megrillapitani.

Hatririd6: halad6ktalanul, legk6s6bb 2022. okt|bet 15. napidig
Felel6s: polgirmester

Bicsvrinin Rijk6 sk.
polg6rmestet

A kivonat hiteles!
L;ppo, 2022. november 3.

dt. Kovics Anik6 sk.
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