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amely l6trejdtt egyrdszrol: Palkonya Kiizs6g onkorminyzats-
sz6khely: 7771PalkonYa, F6 utca 40.

PIR sz6m: 333959
ad6szim: I 5 3 3 39 59 -2-02

k6pviseli : Tompos D6nes polg6rmeste.r

m i nt dnkorm 6ny zat (a tov 6bb iakban : Onko rm6ny zat)

m6srdszrrjl: D6l-Kom D6l-Dun6ntrfli Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tdrsasig
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si iL 52.

ad gtr e gy zdkszSm a: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6 szima: | | 5 4 I 5 87 -2'02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pdcs-K<ikdny Region6lis
Hul lad 6kke zel6 KozPontl
KSH sz6ma: 1 1 541 587-3811'572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter ijgYvezetl
mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban : Kdzszolgiltat6

tovrlbbiakban egyiittesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen ds napon az allbbi feltdtelek

mellett:

1. Felek egym6ssal 2013. augusztus 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal kcizszolg6ltat6si

szerzoddst kritcittek palkonya Kcizsdg kdzigazgatfusi teri.iletdn az ingatlanhasznii6ksil

keletkezo telepiil6si hulladdk gyii.jtdsdre, szdllitdsdra, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irtszerzlddstiket 2023. janu6r 1. napj6val, kdztis megegyezdssel a

k<ivetkez6kdppen m6dos itj 6k:

Az Onkorm Snyzat a k6zszolg6ltat6s frnanszirozis6ban kcitelezettsdget nem v6llal, a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si dij megfizetds6re kcizvetlentil az ingatlanhasznii6k

kdtelesek.

6nkorm6ny zat v{allalja, hogy a kdzszolg6ltat6si szerz6dds-m6dositrls al6ft6sht koveto 1 5

napon beli.il - de legk6s6bb 2022. november 30. napjiig - a Kdzszolg6ltat6 irltal a

Koordin6l6 szerv r6sz6re a dij szimliu:dsithoz sziiks6ges adatszolg6ltat6s teljesitds6hez

rcnclclkez6sre bocs6tja akdzszolgiltat6s igdnybevdteldre kdtelezetlek adatait.





3. Tekintetrel a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrv6ny 92/H $ (7)bek-re, az l-
pontban irt szerzo des 2023 .0 6 .30. napj 6i g h at6lyo s.

4. A k6zszolgriltat6si szerzoddsjelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

-5. Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6srira l6trehozott szetvezet

kijel6l6sdrol, feladatkordrol, tz adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

k6telezetts6gek r6szletes szabiill,air6l s2616 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

6nkorm6nyzat, mint az e:llitdsert felel6s, valamint a K<izszolgriltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezettsdge k6r6ben, a krizszolgriltatdsi szerzcidds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv rdsz6re .

Jelen szerz6d6s-m6dosft6st a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

m i nd e nbe n me ge gy ezot, j ov Shagy 6lag irj 6k al 6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltat6
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KIVONAT

Kesziilt Palkonya Kiizs6g Onkorm:lnyzat Kfipvisel6-testiilete iiltal 2022. okt6ber 12.-6n
megtartott iiles j egyz6kiinyv6b6l:

t.l
4212022. (X. 12.\ szimtl hatir ozatz
Palkonya Kozsd g Onkormrin y zat Kep-
visel6-testiilete rigy ddntritt, hogy a D6l-Kom
Nonprofit Kft-vel koriibban kdtdtt szerz6dds
m6do sit6s6t elfo gadj a a j egyzokcinyv mel l6klet6t
kepezo szdvegez6s szerint 6s egyben megbizza
Tompos D6nes polg6rmestert a szerzod6s
al6iriisrira.

Palkonya Kcizs6g dnkormrlnyzat K6pviselo-
testiilete rigy dontdtt, hogy Palkonya teleptil6sen
6lland6 bejelentett lakcimmel rendelkezo 6s 6let-
vitelszenien ott 1art6zkod6 lakosok r6sz6re
100 %-os dijkedvezm6nyt iillapit meg.

Hatirid6: azonnal, illetve 2022. okt6ber 31.

Felel6s: Tompos D6nes polg6rmester
Csalos Be6ta jegyzo

2.1

Tompos Ddnes sk.

polgdrmester
Csalos Bedta sk.
jegzd

A kivonat hitel6til.

Ujpetre, 2022. ll.
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