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m6dositisa

amely ldtrejcitt egyr6szr6l : S6rok Kiizs6gi dnkormf nyzat
sz6khely: 7781 S6rok, Kossuth u. 57.
PIR sz6m: 555906
ad6sziim: 1 5555908- 1 -02
kdpviseli: Henke Smilja polg6rmester
m int cinkorm 6ny zat (a tov6b b i akban : O n ko rminy zat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunilis SzolgSltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si [t 52.
c €, gtr e gy zdkszdma : 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szima: | | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kcik6ny Region6lis
Hu I lad6kke zelo Kdzpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kcizszolgrlltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgiltat6

m6srdszr6l:

- tovSbbiakban egyi.ittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak
felt6telek mellett:

l. Felek egymrlssal 2017.01.01. napj6val kezdodo hatilllyal k<izszolg6ltatilsi szerz6ddst

kdtdttek Srirok Kcizs6g k6zigazgatisi teri.iletdn az ingatlanhaszn6l6kniil keletkezo teleptildsi
hulladdk gytijt6sdre, sziilitisira, kezeldsdre fenn6l16 k<izszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodesi.iket kozris megegyezdssel 2023.01.01. napj6t6l a

k<ivetkezok6ppen m6dos itj r{k :

2.1. Az Onkorm6nyzat a kcizszolgriltatris frnanszirozils6ban a beltertileti
ingatlanhasznillok tekintet6ben kcitelezettsdget nem v6llal, a hulladdkgazdrllkod6si

kcizszo196ltatrlsi dij megfizetdsdre kcizvetleniil a belteriileti ingatlanhasznii6k
kcitelesek.

2.2. Az Onkormiinyzat v6llalja, hogy a kdzszolgLiltatrisi szerzodds-m6dosit6s

allirisht kciveto 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.l0.3L napjdig - a

Krizszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz6re a dij szhmlilzflsithoz szi.iksdges

adatszolg6ltatSs teljesitds6hez rendelkezdsre bocs6tja a kdzszolg6ltatris

igdnybevdteldre k6telezettek adatait.



3.

4.

Tekintettel a hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tdrviny 92/Il $ (7) bek-re, az l.
pontban irt szerz6dis 2023.06.30. napj6ig haLilyos.

A kdzszolg6ltaLisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hatilyosak.

5. Az illami hullad6kgazd6lkodrlsi krizfeladat e lLltrisrira l6trehozott szervezet

kijeltil6s6rol, feladatkdr6rSl, az adatkezells m6dj6r6l. valamint az adatszolgriltatrisi

ktitelezettsdgek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjitn az

dnkormrinyzat, mint az ell6t6sdrt felel6s, valamint a Kdzszolgriltat6 eseti adatszolgriltatrisi
kd,telezettsdge ktiriben, a kdzszolgriltat6si szerz6d6s-m6dositdst elektronikus riton megktildi a

Koordindl6 szerv risz6re.

Jelen szerzSd6sm6dositdst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiln, mint akaratukkal

mindenben megegyezdt, j6vrihagy6lag irjrik al:i.

D6l.Kom NonProfit Kft.
76112 P6cs, Sik;6si (t 52

qagie( y26kszdm: ('2^09'064556
/ tAdt,Ezitn la 841647.2-02
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Srirok Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg:iltat6
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JEGYZ6KOTVWT KTYONAT

sirok Kii"s6gi Onkormrinyzat K6pvisel6 - tesriilete 2022. okt6bet 19. napian megrartott
nyilvdnos iil6s6nek 20l2022. sziLm:6 iegyz6kiinyw6b6l.

sARoK KOz SEGI 6NKoRMANIYZAT
KEPVISEL6 - TESTULETENEK

75/2022. (X. 19.) sz. HATAROZATA

Hullad6kgazddlkodisi kiizszolg Akatirci szerz6d6s m6dosit6sinak
megtirgyalisa

Srirok Kiizs6gi Onkormrinyzat K6pviseld-test'rilete a D6l - Kom
Nonprofit Kft. - vel kiitittt hulad6kgazdilkoddsi kiizszolg6ltatdsi
szerz6d6st az el6terjeszt6s szerinti tartalommal m6dositia.
A k6pvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgirmestert a
szerz6d6sm6dositrls aliirrisira.
A k6pvisel6 - testiilet ezzel egyidejril eg az ingattanhasznil6k
vonatkoz6siban egyedi diifizet6si kiitelezetts6get illapit meg;
diikedvezm6nyt nem kivdn meg iilapitani.

Hatririd6: halad6ktalanul, legk6sdbb 2022. okt6bet lS. naplriig
Felel6s: polgirmester

k.m.f

Henke Smila sk.
polg6rmestet

A kivonat hiteles!
Lipp6, 2022. november 3.

dr. Kovics Anik6 sk.
jegyz6
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