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H U LLAD frrce IzoA ITo nA SI KO z S ZoLG ALTATA s I SZERZ(iD E s
m6dositdsa

amely ldtrejritt egyrdszrol : VSrad Ktizs6g Onkormin yzata
szdkhely: 7973Yirad. F6 utca 3.
PIR sz6m: 335470
ad6szdm: I 533 5 47 0 - l -02
k6pviseli : Kiss Ildik6 polg6rmester
mint <inkorm ilnyzat (a tovrlbbiakban: 6nko rmilnyzat)

D6l-Kom D6l-D u ndntri li Komm u nf lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tfrsasdg
szdkhelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
c 6 gtre gy zdkszilma : 02-09 -0 64 5 5 6
ad6szdma: 1 I 5 41 587 -2-02
KUJ szdma: 100279306
KTJ szilma: 100468989 (Pdcs-K6k6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont)
KSH sz6ma: I1541587-381 t-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

m6srdszrol:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen ds napon az al1bbi
felt6telek mellett:

1. Felek egymflssal 2020.01.01. napjinal kezd6d6 hatilllyal k<izszolg6ltat6si szerzodist
kdtdttek Vrirad Kdzsig kiizigazgatdsi tertiletin az ingatlanhaszn5l6kn 6l keletkez6 teleptilisi
hullad6k gy[ijtdsdre, szlllitilsilra, kezeldsdre fennrll16 kdzszolg6ltatdssa] kapcsolatban.

2 Felek az 1. pontban irt szerzlddstiket kdzcis megegyezdssel 2023.04.01. napj6t6l a
kdvetkezok6ppen m6dositj rik :

2.1. Az Onkormiinyzat a k}zszolgiitatils finansziroz6s6ban a belteriileti
ingatlanhasznii6k tekintetdben kdtelezettsiget nem v6llal, a hulladdkgazddlkodrisi
k<izszolg6ltat6si dij megfizetdsdre kdzvetleniil a belteriileti ingatlanhaszn6l6k
kdtelesek.

2.2. Az Onkorminyzat vrillalja, hogy a kcizszolgdltat,isi szerzodds-m6dosit6s
al6fu6sit kdvet6 15 napon beliil de legk6s6bb 2022.12.31. napjiig - a
K6zszolg5ltat6 iital a Koordin6l6 szerv reszdre a dij szdmlilzisithoz sztiksiges
adatszolg6ltat6s teljesitdsihez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolg6ltat6s
igdnybevdtel6re kritelezettek adatait.
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3. Tekintettel a hullad6k6l sz,6l,5 2012. 6vi CLXXXV. toru{ny 92[H $ (7) bek-re, az I .

pontban irt szerz6dis 2023.06.30. napjAig hat6lyos.

4. A kdzszolgAltatisi szerz6dis jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei vdltozatlanul

hauilyosak.

5. Az rillami hullad6kgazd5lkod6si k<izfeladat ell|t{sfua ldtrehozott szewezet

kijeliilis6r6l, feladatktir6r<il, az adatkezel6s m6djdr6l, valamint az adatszolg6ltat6si

ktitelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l szol6 6912016. 0lI. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az ell6tis6rt felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6ge kijriben, a ktizszol96ltatrisi szerz6d6s-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szez<iddsm6dositrist a Felek annak elolvasasa ds 6rtelmez6se uuin, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6vdhagy6lag i46k alA.
D6l-Kom N
7632 p6cs,
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Vrirad D6l-Kom Nonprofit Kft.
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