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HULLADEKGAZDALKooAsT x0zszolcAlrarasr szrnz6ons
u6oosirAsa

amely l6trejdtt egyrdszr6l: K6vf g6sz6l6s Kiizs6g Onkorm inyzata
sz6khely: 7673 K6vitg6szbl6s, Rrik6czi u. 34.
PIR szitm'.724232
ad6szim : 1 57 2423 4-2-02
kepviseli: Sandor Tibor Antal polgrl,nnester

mint 6nkormiinyzat ( a tovAbbiakban: 6d<ormri.Lnyzat.l

D6l-Kom D6I-Dunintrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt F elel6ss6gff Tdrsasig
sz6khelye: 7632Pbcs, Sikl6si it 52.
cbgSegyz,tkszima: 02-09 -064 5 5 6

ad6szrima : 1 1 541 587 -2-02
KUJ szima: 100279306
KTJ sziirna: 1 00468989 /P6cs-K6k6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH szima: I 1 541587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

Felek - kriz6tt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi

miisr6sz16l:

- tov6bbiakban egyiittesen:
feltetelek mellett:

1. Felek eglT ndssal 2013. 01. 01. napjdval kezd6d6 hat6llyal k6zszolg6ltat6si szerz6ddst
kdtdttek K6vrig6sz<il6s Kdzsdg kdzigazgatdsi teriiletdn az ingatlanhaszniiLl6knril keletkez6
telepiil6si hullad6k gyiijt6sdre, szallititsfua, kezel6s6re fennrill6 kdzsmlg6lratassal
kapcsolatban.

2. Felek az '1. pontban irt szerzodisiiket - figyelunmel a Kbt. 141.g-ara - 2022. iunius
01. napj6val, kdz6s megegyezdssel a kdvetkez<lk6ppen m6dosidak:

2.1 . Az dnkormri.Lnyzat a k<izszolgiiltat6s finansziroz6s6ban a beltertileti
ingatlanhasznril6k tekintet6ben k6telezetts6get nem v61lal, a hullad6kgazddlkod6si
kdzszolgiiltat6si dij megfizetdsere kdzvetlentil a belteriileti ingatlanhaszn6l6k
kdtelesek.

2.2. Az Onkormriny zat vAllalja, hogy a kdzszolgrlltaLisi szerz6d6s-m6dosit6s
al{irisitt kdvet6 15 napon beliil - de legkis6bb 2022. ilpnlis 30. napjriig - a
Kdzszolg6ltat6 6ltal a KoordinrLl6 szerv rbszdre a dij szrlLrnlizris6hoz sziiks6ges
adatszolg6ltat6s teljesit6sehez rendelkez6sre bocs6da a k6zszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kdtelezettek adatait.

3. A k6zszolgdltat6si szerz<idds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viiLltozatlanul
hat6lyosak.
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4. Az illami hullad6kgazd6lkod6si ktizfeladat ell6t6sri.,ra l6trehozott szervezel

kijel6l6s6r6l, feladatkdr6rril, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgdltatisi
kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, minl az ellltisdrt felel6s, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolg6ltatiisi
kdtelezettsdge kdr6ben, a kdzszolgriltatrisi szerz6dds-m6dositdst elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szere.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek arrnak elolvasasa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyemt, j,lviihagy6lag irjak al6.

D6l-Kom .lonProfit Kft.
7632 P6c';, Sikl6si nt 52

D6l-Kom Nonprofit Kft,
Kiizszolgiltat6
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