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HULLADEKGAZDAITONASIKOZSZOLGALTATASISZEF.Z6DES
m6dosit6sa

amely l6trej dtt egyr6szrol : Mirfa Kiizs6g 6nkorm6n yzata
sz6khely: 7817 Mirfa. Fo u. 45.
PIR szim: 334934
ad6sz6m: | 5334936-2-02
kepviseli : Farkas J6zsef polg6rmester
mint onkorm inyzat (a tov6bbi akban : Onkorminyz at)

D6l-Kom D6l-DunSntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si it 52.
cE g1 e gyzdkszima 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szima: 1 | 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad 6kke zelo Kozpont/
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 I-572-02
k6pviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg6ltat6

m6sr6szrol:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<iz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. 6prilis 01. napjrlval kezdod6 hat6llyal k<izszolg6ltatrisi
szerzod6st kdtdttek Mr{rfa Kdzs6g kozigazgat6si tertileten az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6
teleptil6si hulladdk gffit6s6re, szilllitirsitra, kezel6s6re fenn5ll6 kozszolghltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket-figyelernmel a Kbt. 141.g-6ra -2021. inilis
01. napj6val, krizcis megegyezlssel a k<ivetkezdk6ppen m6dositjak:

2.1. Az Onkorminyzat a k<izszolg6ltatris finansziroz6s6ban az iugarianhaszn6l6k
tekintet6ben ktitelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazdSlkoddsi k<izszolg6ltat6si dij
megiizet6s6re k<izvetlentil az ingatlanhas znii6k k<itelesek.

2.2. Az Onkormri.nyzat villalja, hogy a krizszolg6ltatdsi szerz6dds-m6dositSs

aliiir6srit k<ivet6 15 napon beliil - de legkdsobb 2021. marcius 31. napj6ig - a

K<izszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r6sz6re a dij szinrlizitsiiltoz sziiks6ges
adatszolgAltatds teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kritelezettek adatait.
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3. A kdzszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijel<il6s6r6l, feladatk<ir6rol, az adatkezeles m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabrllyair6l szolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormanyzat, mint az ellirtisdrt felel6s, valamint a KdzszolgSltat6 eseti adatszolgilltat6si

kritelezetts6ge k<ir6ben, a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6lo szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyezot, j6vrlhagy6lag irj ak al5.

D6l-Kom Nonproftt Ktr.

Ad6sz6m : 1 1 511 587'2-02

Kiizszolg6ltat6
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hathrozata

a veszelyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 2712021.(1.29.) Kormiinyrendelet, a
katasztr6favddelemrol es ahozzA kapcsol6d6 egyes t<irv6nyek m6dositasiir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t<irv6ny 46.$ (4) bekezdes6ben biztositott felhatalmaz6s alapjan M6rfa Kozs6g
polg6rmestere a kdvetkezo hataro zatot hozza;

2021. 6prilis 01. napjit6l M6rfa Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezo telepiil6si hullad6k gytijt6sdre, szilllitilsira, kezel6s6re vonatkoz6 krizszolg6ltat6s
finansziroz6s6ban az ingatlanhasnful6k tekintet6ben Marfa Kozs6gi $nkormanyzat
kotelezetts6get nem v5llal, a hulladekgazd6lkod6si dij megfizet6sere k<izvetleniil az
ingatl anhas zrrhl6k k6tel e s ek.

MArfa K6zs6g polgrirmestere jelen hatirozathoz csatolt tartalommal elfogadja a D6l-Kom D6l-
Dunrintrili Kommun6lis Szolgrlltat6 Nonprofit Korliitolt Felel6ss6gti Tirsas6ggal, mint
Ktizszolg6ltat6val 2013.04.01. napj6val kezd<ido hatallyal k6t6tt hullad6kgazd6lkodrisi
kOzszolg6ltatdsiszerzodls2l2L riprilis 01. napj6val kdz6s megegyezdssel t6rt6n6 m6dosit6s6t.

Hatirid6: 6rtelemszenien

Felel6s : Farkas J6zsef polg6rmester

Mfirfa, 2021. marcius 01.

Ldttam:

p'- lr*Letf-
dr. Szarkdndi Zita

jegzd
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