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HULLADEKGAZDALKODASI TOZSZOLGALTATASI SZERZ6DES
m6dositdsa

amely l6trej<itt egy rdszrol : Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g Onkorm{nyzata
szdkhely: 7912 Nyugotszenterzsdbet, Szabadsiig utca 33.
PIR szlm: 334880
ad6sziim: 15334888- l -02
kdpviseli: Vincze Bal6zs polgrirmester
mint cinkormdnyzat (a tovribbiakban: OnkormSnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Komm undlis Szolgriltatri
Nonprofit Korftitolt Felel6ss69ii TSrsas{g
szdkhelye: 7 632 Pics,Sikl6si rit 52.
cd g e gy z|kszdm a: 02 -09 -O64 5 5 6
ad6szima: | | 5 4 1 587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ szima: 100468989 /Pdcs-Kdk6ny Regiondlis
Hullad6kkezel6 Kozpont/
KSH sziima: 11541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 Pdter i.igyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszol96ltatri

m6s16sz16l:

- tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen 6s napon az al6bbiak
feltitelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2020.01.01. napjdval kezdrid6 hatillyal krizszolg:iltatilsi szerzi3dlst
kdtdttek Nyugotszenterzsdbet Kdzs'g kdzigazgatesi teriiletin az ingatlanhaszn6l6knril
keletkez6 telepiildsi hulladik gyiijtisdre, sziilitdsdra, kezel6s6re fenndl16 kdzszolgriltatrissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz5ddsiiket kdzds megegyez6ssel 2023.01.01. napj:itril a
ktivetkezcikippen m6dositj6k :

2.1. Az Onkormrinyzat a kiizszolgAltatirs finanszirozislban a belteri.ileti
ingatlanhaszn6l6k tekintetdben kdtelezetts6get nem v6llal, a hulladikgazdrilkod6si
kcizszolgriltat6si dij megfizet6sdre krizvetleniil a belteriileti ingatlanhasznril6k
kdtelesek.

2.2. Az 6nkorm6ny zat villalja,
al6irrlsrit kdvet6 l5 napon beliil
Kcizszol96ltat6 6ltal a Koordin6l6
adatszolg:iltat6s teljesitdsdhez

igdnybevdtelire kdtelezettek adatait.

hogy a kdzszolgriltatrisi szerz6dds-m6dosit6s

- de legk6s6bb 2022.11.30. napjiig - a

szerv riszire a dij szLmliuisihoz sziiksdges

rendelkezisre bocsritja a klzszolglltatis
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3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 20r2.6vi GLXXXV. torvlny 92/H g (7) bek-re, az L
pontban irt szerziSdds 2023.06.30. napj6ig hauilyos.

4' A kdzszolg|ltatrisi szerz6dis jelen okirattal nem drintett rendelkezisei vriltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az l'llami hulrad6kgazd:ilkoddsi k6zfeladat elirtasfura rdtrehozott szervezetkijelcilisdrtil, feladatkdrirdl, az adatkezel
kdtelezettsdgek rdszletes szabllyair6l sz6l6 6
Onkorm:inyzat, mint az ellit6s6rt felel6s, val
kdtelezettsdge kcjrdben, a kdzszolg:iltat6si sze
Koordinril6 szerv riszdre.

Jelen szerzrid6sm6dosit6st a Felek annak elolvasdsa is 6rtelmezise utiln, mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t, j6v ithagy6lag irj6k ald

Nyu gotszenrerzs 6bet, 2O22.6v lU.OftrJ [).( l:.nAnap ... .. nap

Nyugotszenterzs6bet Ktizs6g Onkorm6nyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgr{ltatri
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Iel:731446-605
e-mail: nagypeterd@hotmail.hu

Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g 0n korm6nyzata
7912 Nyugotszenterzs6bet Szabadsdg u. 33.

KIVONAT

Nyugotszenterzs6bet Kcizs6g Onkormanyzata Kepviselo-testtilet6nek 2022. november g.
napj6n megtartott nyilt ril6s6nek jegyzokdnyv6bol:

Nyugotszenterzs6bet Kcizs6g OnkormdnyzataKepviselo-testtilete rigy d<int, hogy a D6l-Kom
Nonprofit Kft-vel 2020. 01.01. napjrin kdtdtt kcizszolgiiltatdsi iierzod6s m6dosit6sdt az
eloterj e szt6s mel I dkl etdben ldvo tartalom szerint j 6v6h ugy olug el fogadj a.
A k6pviselo-testiilet rigy hatriro z, hogy 2023.janu5r t . napjet6l a beltertileti ingatlanhaszn6l6k
kotel esek a hul I ad6kgazdilkodds i kozszolgitltatrisi dij m egfi zet6s6re.
A kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgiirmestert a rr..idd6, m6dosftils alilirisira.

Hatrirido: azonnal
Felelos : Y incze BalSzs polg6rmester

K.m.f.
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Vincze Baliizs sk.
polg6rmester

A kivonat hitel6iil:

Nagypeterd, 2022. november I 5.

Dr. Ratkovics Agnes sk.
aljegyzo

25 I 2022. (.X1.8 ) KT . hatirozata


