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HULLADNXC,TZOATXOOASI KOZS ZOLGALTATASI SZERZODES
m6dositfsa

amely l6trej ott egyr6szrcil : 6zdfalu Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7$6 6zdfalu, Pet6fi u. 14.

PIR szrlm: 334329
ad6szitm: I 533 4321 -l -02
k6pviseli: Nyaka Gyula polg6rmester
mint rinkorm 6ny zat (a to vribbi akb an : 6nko rm funy zat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632P6,cs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyzeks zinna; 02-09 -0645 56
ad6szilma: I I 541 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kokeny Region6lis
Hul I ad6kke zeli5 Koryont I
KSH sz6ma: I 1 541 587-38 11-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezet|
nrint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszol giltat6

m6sr6szr<il:

- toviibbiakban egyiittesen: Felek - kozoft az alulirott helyen es napon az alibbiak-
felt6telel mellett:

l. Felek egymiissal 2013.04.01. napjrival kezdcidci hatrillyal kozszolgiltatiisi szerztjd6st

kotottek Ozdfalu Kozs6g kozigazgatAsi teriilet6n az ingatlanhasm5l6kn6l keletkez<i teleptil6si
hullad6k gyiijt6s6rc, sziilititsina,kezeles6re fenn6lltl krizszolg6ltatissal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szeaodlstiket kozos megegyezlssel 2023.01.01. napj6t6l a

kovetkezok6ppen m6dositj ak:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kozszolg6ltaLis finanszirozitsAban a beltertileti
ingatlanhasmii6k tekintet6ben kotelezetts6get nem viillal, a hullad6kgazdalkodisi
kozszolgrlltatrisi dU megfizet6s6re krizvetleniil a belter{ileti ingatlanhasmii6k
kotelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat v6llalja,

alilri.sirt kovetci 15 napon beltil
Kozszolg6ltat6 iltal a Koordin6l6
adatszolg6ltat6s teljesit6s6hez

ig6nybev6tel6re kotelezettek adatait.
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hogy a kozszolg6ltatasi szerzcid6s-m6dositds

de legk6sdbb 2022.10.31. napjiig - a

szerv r6sz6re a dij szimllzisithoz sztiks6ges

rendelkez6sre bocs6tja a ktjzszolg6ltatas



3. A kozszolgriltatisi szerziid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az rillami hullad6kgazd6lkodrisi kozfeladat ell6t6s6ra l6trehozott sze rezet

kijekiles6rril, felada&or6r<il, az adatkezeles m6djrir6l, valamint az adatszolgiltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkormrlnyzat, mint az ellitislrt felel<is, valamint a K<izszolgrlltat6 eseti adatszolgdltat6si
kritelezetts6ge ktir6ben, a k<izszolgeltatrisi szerzcid6s-m6dositrist elektronikus tton megktildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzcid6sm6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akarahrkkal
mi ndenben me ge gye z6t, j 6v 6h agy 6lag irTilk alil.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Siklosi 0t 52.

C6gjegyz6kszdm: 02-09-064556
Adoszdm : 11 541 587 -2-02
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Kivonat
Ozdfalu Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiiletEnek2022. szeptember 16-i k6pvisel6-

testii leti iil6s6n k6sziilt j egyzdkiinyvb6l

,,A K6pviselo-testtilet - az eloterjesztdsben foglaltak szerint - 4 igen szavazaltal, ellenszavazat 6s

tart6zkod6s n6lkiil az alilbbi hat6rozatokat hozta.

52 /2022.( IX.16.) iinkormdnvzati hatdrozata
a hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatisi szerz6d6s m6dositdsir6l

A k6pviselo-testiilet azOzdfalu Kozs6g 0nkorm6nyzatads a Ddl-Kom Kft.kozdtt

fenn6ll6 hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6si szerzoddst 2023janu5r 1-i hatallyal

az eloterjesztds szeri nti tartalomma I m6dos itj a'

A k6pviselo-testiilet a szerzod6s al6ir6s6val Nyaka Gyula polg6rmestertbizzameg.

Hat6rid6: 2022.okt6ber I 5.

Felel6s: Nyaka Gyula polg6rmester

6zdfalu Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
53 /2022.( IX.l6.) iinkormrlnvzati hatirczata
a h elyi h ullad6kkezel6si rend s zer itszeru ez6s6r6l

1. A k6pviselo-testtilet igy hatiroz, hogy a helyi hullad6kgazd6lkod6si

rendszert 2023. januilr 1-6tol kezdodoen oly m6don szervezi 6t,hogy a kdzszolg6ltat6

ds a teleptil6si szil6rd hullad6ksz6llftSst ig6nybevevo ingatlan tulajdonosok kdzott kozvetlen

szol grlltat6i j ogviszony j <ijjon ldtre.

2. A k6pviselo-testiilet 2023 januir I -6tol kovetoen a kdzszolg6ltatast ig6nybevevo tetmdszetes

szem6lyek r6szdre szolg6ltat5si dij kedvezmdnyt nem biztosit.
3.A k6pviselo-testiilet felhivja a jegyzot, hogy a hivatal keszitse el a szolg6ltat6

6ltal meghathrozotttartalmri adatszolg6ltat6st, s azt a szolg6ltat6 rdszdre legkdsobb 2022.oktober

3l.napig kiildje meg.

4.A kdpviselo-testiilet felk6ri a jegyzot hogy a hullad6kgazd6lkodrls helyi rendjdre vonatkoz6

jogszab6ly ehatirozatvdgrehajt6s6hoz sziiks6ges m6dosit6srit kdszit$'e16, s a szolgriltatr{s rendjdnek

m6dositSsdhoz sziiks6ges i doben terj essze a k6pviselo-testiilet'e 16.

Hatirid6: 6rtelem szerint

Felel6s: Tak6csn6Jauklbolyajegyzb
k.m.f.

/ Nyaka Gyula s.k./

polg6rmester

Zhraddk A kivonat hiteles.

Bog6dmind szent, 2022. szeptember 26.

/ Tak6csnd Jauk Ibolya s.k. /
jegyz6,,

Takricsn6 Jauk Ibolya
jegyzo


