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HULLADEKGAZDiLKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZoDES
m6dosit:lsa

amely l6trej6tt egy rdszrol: Sziir6ny Kiizs6g 6nkorm6nyzata
szikhely: 7976 Sz6rdny, D6zsa Gy6rgy u. 10.
PIR szfun: 335447
ad6sziirn : I 533 5 449- l -02
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mdsrdszr6l:

k6pviseli: Boros Istviin polg6rmester
mint rinkormiinyzat (a tovribbiakban: 6nkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Komm un{lis Szolg:iltat6
Nonprofi t KorlStolt Fetel6ss6gii T:irsas:ig
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c d gSe gy zdkszim a : 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ szrima: !00279306
KTJ szrima: I 00468989 /p6cs-K6kiny Regionrilis
Hulladdkkezelo Kdzpont/
KSH szrima: I1541587 -3Bt t-5?2-02
kdpviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint Kdzszolgriltat6, a tovribbiakban: Kiizszolgriltatri

- , . - 
tovSbbiakban egyilttesen: Ferek - k6z6tt az aruliroft heryen 6s napon az ardbbi

feh6telek mellett:

l' Felek egymrissal 2022.01.01. napjrival kezdrid6 hatrillyal ktizszolg6ltatlsi szerzcjddst
kdtdttek sztiriny Kozs6g k)zigazgatrisi teriiletdn az ingatlanhasznril6kn6l keletkez6 telepiil6si
hullad6k gytijtisire, szl ithsira, kezerisdre fenndl6 k<izszor96r.utessar kapcsolatban.

2 Felek az l. pontban irt szerz6ddstiket kdzds megegyez6sser 2023.04.0r. napj{trir akdvetkezrikdppen m6dositj 6k:

2.1. Az Onkormrinyzat a k<izszolg6ltat6s finansziroziLsiban a berteriireti
ingatlanhasznril6k tekintetdben kdtelezetts6get nem vrillal, a hulladdkgazdrilkodrisi
k6zszolg6ltatilsi dij megfizet6sdre krizvetleniir a berrertireti ingatLnhaszn6r6k
k6telesek.

2'2. Az Onkormriny zar vi arja, hogy a ktizszorgrirtatrisi szerz6dds-m6dositiis
alriirds6t kdvetti t5 napon beltil _ de legk6s6bb 2022.12.31. napjdig _ a
Kdzszolg6ltat6 6ltal a Koordiniil6 szerv riszire a dij szarnllzis hoz 

- 
sziiksdges

adatszolgriltat6s terjesitisdhez renderkezdsre bocs6tja a kdzszorgrirtairis
iginybev6tel6re k6,telezettek adatait.

6....---A



3. A kdzszolg6ltatrisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hauilyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdilkodisi kdzfeladat ell6uis6ra litrehozotl szervezet

kijeliil6sirSl, feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgiltatisi
kdtelezettsdgek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. 0ll. 31.) Korm. rendelet alapjin az

6nkorm6nyzat, mint az ell6t6s6rt felel6s, valamint a Ktizszolgiltat6 eseti adatszolgeltatesi
k6telezettsige ktir6ben, a kiizszolgriltatrisi szerzod6s-m6dosirrist elektronikus titon megki.ildi a

Koordin616 szerv rdsz6re.

Jelen szerz6d6sm6dosit6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k al6.

Sztir6ny,. '.6v.

Sziir6ny Kiizs6g D6l-Kom Nonprofit Kft.

KtizszolgSltat6

d.--.._&'

hrinap ..94:.nap


