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Hur,r,ADi:xelizoArxooAsrr6zszotcALTATASISZERZ6ons

amely I etrej <itt egyrdszrol :

m6dosftisa

Narypeterd Kiizs6g 6nko rm 5n yzata
szdkhely: Tgl2Nagypeterd, Kossuth L. u.93/a.
PIR szrim: 332479
ad6szitm: L 533247 7 -l -02
k6pviseli : Magda J6zsef polg6rmester..
mint 6nkorm iny zat (a tovribbi akban : On ko rminy zat)

D6t-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri Tdrsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs,Sikl6si ttt 52.

c e gS e gy zekszirrta: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirrna: | | 5 41 5 87 -2 -02
KUJ sz:ima:100279306
KTJ sziima : I 0046 8 9 8 9 /P6cs-Kiik6ny Regionrilis
Hullad6kke zel6 Kozpontl
KSH szrima: 11541587-38I I-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter igyvezet6
mint Kri zszol giiltat6, a tovdbbiakban : Kiizsz olgiltati

m6srdszrol:

2.2. Az Onkormrinyzat viilalja,
aliirisirt kciveto 15 napon belUl

Kozszolgiitat6 iital a Koordiniil6

adatszolgilltatds teljesit6sdhez

i g6nybev6tel 6re k<itel e zettek adatait.

hogy a kozszolgdltatrisi szerzridds-m6dositils

de legk6s6bb 2022.11.30. napjfig - a

szerv rdszdre a dij szdmlindsdhoz sztiksdges

rendelkezdsre bocsdtja a kozszolgriltatiis

- tovdbbiakban egyiittesen: Felek - k<izritt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
feltdtelek mellett:

l. Felek egymiissal 2020.01.01. napjrival kezdodti hatillyal kozszolgilltatdsi szerz<iddst

krit<ittek Nagypeterd K0zsdg kozigazgatdsi terijletdn az ingatlanhasmfil6kail keletkezo

telepiildsi hullad6k gytijt6sdre, szillitdsira, kezeles6re fennrill5 kozszolgiltatdssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz<iddsiiket ktiztis megegyez€,ssel 2023.01.01. napjitill a

krivetkez<lk6ppen m6dositj rlk :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolgriltatris ftranszirozAs6ban a belteriileti

ingatlanhasznillk tekintet6ben kdtelezettsdget nem v6llal, a hullad6kgazd6lkoddsi

kdzszolgitltat6si dij megfrzetesere kcizvetleniil a beltenileti ingatlanhasmii6k

k<itelesek.
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3. Tekintettel a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny 92lH $ (7)bek-re, az l.
pontban irt szerzodes 2023 .06.30. napj riig hatdlyos.

4. A kdzszolgriltat6si szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hatdlyosak.

5. Az rillami hulladdkgazdrilkoddsi kcizfeladat ellitrlsiira l6trehozott szervezet
kijelcildsdrol, feladatktir6rol, az adatkezelds m6dj1116l, valamint az adatszolgirltatrisi
ktitelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrinyzat, mint az elliltAsert felelSs, valamint a Kozszolgiitato eseti adatszotgiltatasi
kritelezetts6ge kcir6ben, akozszolgdltatrisi szerz6dds-m6dositrist elektronikus riton megktildi a
Koordin6l6 szerv rdszlre.

Jelen szerztiddsm6dositiist a Felek annak elolvasdsa ds drtelmezdse utin,
mi nd enbe n me ge gy ezot, j 6v ihagy 6lag irj il< al6.

Nagypeterd

mint akaratukkal
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltatrl



Nagypeterd Kiizs6g 6nkormSnyzata
7912 Nagypeterd Kossuth L. u.93/a.

Tel:731446-605
e-mail: nagypeterd@hotmail.hu

KIVONAT

Nagypeterd Kozseg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilet6nek2022. november lT.mpjbnmegtartott nyilt
iilds6nek j egyzokonyv6bol :

Nagypeterd Kozs6e Onkorm6nyzata K6pviselo-testtiletenek
22 I 2022. (XI.l1 .\ KT . hatdrozata

Nagypeterd K<izs6g OnkormrlnyzataKepviselo-testtilete ugy d<int, hogy a Del-Kom Nonprofit
Kft-vel 2020.01.01. napjrin k6t6tt kozszolgiitatisi szerz6d6s m6dosit6s6t az eloterjeszt6s

mell6klet6ben l6vo tartalom szerint j 6v6hagy6lag el fo gadj a.

A k6pvisel6-testtilet tgy hat6roz,hogy 2023.januar l. napj6t6l a belteriileti ingatlanhaszn6l6k
kritelesek a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dij megfi zet6s6re.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert a szerzodds m6dositiis alfiirilsira.

Hat6rido: azowral
Felelos: Magda J6zsef polg6rmester

K.m.f.

Magda J6zsef sk.
polg6rmester

Dr. Ratkovics Agnes sk.

a\egyzo

A kivonat hitel6i,il:

Nagypeterd, 2022. november I 7.


