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HULLADEKGAZDALKooAsI xdzszoLGALTATAsr sznRz6ors
m6dositdsa

amely l6trejiitt egy rdszrol : Teklafalu Kiizs6g Onkorm Anyzata
sz6khely: 7973 Teklafalu, F6 u. 23.
PIR sz6m: 335414
ad6szilm: I 53354 I 8- I -02
k6pviseli: Sdnta J6nosnd polgArmester
mint 6,nkorm6nyzat (a tovibbiakban : Onkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun{lis Szobeltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 PEcs, Sikl6si rit 52.
c€gtregy z6kszima: 02-09 -0645 5 6
ad6sz6ma: 11 541 5E7 -2-02
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ szSma: 100468989 (Pics-Ki5kiny Region6lis
Hulladdkkezel6 K6zpont)
KSH sziima: I I 54 | 587 -381 I -572-02
kdpviseli: Bi16 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszo196ltat6, a tovrlbbiakban: Kiizszo196ltatri

misr6szrol:

- tov:ibbiakban egyiittesen: Felek - kcizritt az alulfrott helyen ds napon az alSbbi
feltdtelek mellen:

l. Felek egymdssal 2020.01.01. napjrival kezd<id5 hat6llyal kdzszolg6lta&isi szerz6dist
kdtdtt€k Teklafalu Kdzsig kozigazgatAsi tertilet6n az ingatlanhasznnl6knril keletkezo
telepi.il6si hulladik gyiijt6s6re, szdllitisbra, kezelisdre fennill6 ktizszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6disiiket k6,zd,s megegyez6ssel 2023.04.01. napj{t6l a
kdvetkez6kdppen m6dositjdk:

2.1. Az Onkorm6nyzat a kiizszolgiltatis finansziroz6s6ban a behertileti
ingatlanhasznril6k tekintetiben kdtelezetts6get nem vrillal, a hulladikgazdrilkodrisi
kdzszolg6ltaLisi dij megfizet6sdre kdzvetleniil a beltertileti ingatlanhaszn6l6k
kdtelesek.

2.2. Az Onkormrinyzar vAllalja,
al6irris6t kdvetrj l5 napon beliil
K6zszol96ltat6 6ltal a Koordinil6
adatszolgalhtas teljesit6s6hez

ig6nybevdtel6re k6telezettek adatait.

hogy a k<izszolg6ltatisi szerzodds-m6dosit6s

- de legk6s6bb 2022.12.31. napj:iig - a

szerv r6sz6re a dij szAmlinas6hoz szi.iks6ges

rendelkezdsre bocs6tja a k6zszolg6ltatris
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3. Tekintettel a hulladikr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. trirv6ny 92/H 5 (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzbdds 2023.06.30. napj5ig hatrilyos.

4. A kdzszolg6ltatdsi szerzodils jelen okirattal nem 6rintett rendelkezisei v6ltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az 6llami hulladdkgazd6lkod6si kdzfeladat ellfitflshra ldtrehozott szewezet
kijel6lds6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az
OnkormSnyzat, mint az ellfutilsdrt felel6s, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si
k6telezetts6ge k6rdben, akozszolgiltatrisi szerz6dds-m6dosit5st elektronikus riton megkiildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzoddsm6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
m ind enben me ge gy ezot, j 6vShagy Slag irj6k al6.

D6l-Kom NonPr:fit Kft.
7632 P6cs, Sikl6sri 0t 52'

C6oieov;:6kszdm: 02' 09-064556
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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