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tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kazaxaz aluliroEt helyen 6s napon az alfhbifeltdtelek melleff:

l ' szerz6d6 felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltatasi szerz6d6st kotcittek Kornl6sd telepiil6skozigazgatilsi teriiletdn az ingatlanh aszn5l6kn6T keletkezd tei"piirerl t'uiladdk gvri:rJrir", szSllrtSsina,kezel6sdre fenn6ll6kozszolg|ltat6ssal kapcsolatbaie, 6J*JLvDurc) sLatttLara{a) KezPr(

2' szerzSd6 fulek az crsz6g+s iiuii*ddkgazciSlkcdSsi KozszalghtriatSsi Tervben irtak figyelembevdtel6vel az i. pontszerinti kdzsz*lg6iiat asi szew*c,esukei zc t e . cktober t. napjavaikoJos megegyezdssei az algbbiak szerini inodositj6k:

3' szetzbdl felek meg6liapodnak, hogy Ktizsz olg6ltat6 a telepiildsi vegyes huilad6kot heti egyszeri rgndszeress6ggel(6vente 52 alkalommal) szlllitjael, ds gond-oskodik annak kezelds6r6i"

4' szerzdd6 fulek a ielepiil6sen liaszn6li hulladdkgyrijtd oddnyek tirlrdsi dij6t azal6bbiak szerint roezftik:
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ooG(}.-*a lak6ingatlant egyediil ds dleivitelszeriieu hasznr{16 termdszetes szen'rdly ingatlanhasz r,6lo r1szete a telepiildsionkormSnyzat hltzl kiadott igazol6s alapjLn.

5' Akdzszolg|itat6si szerz&dds.jelen okisaitai nem drinteffi rencelkezdsci tovab,bra is vfltozatlanui hatdlyosak.

6' Az 6'llami ltulladek'gazdSikoddsi kdzfeladat a1tr6thsfua idtrehozor't szetvezet kijeidldsdrdl, feladatkd 1616l" azadatkezeids m6djr6r6l, vaiamini azadatszaig6itat6si.kotei-;-*rdg:k rdszletcs szabalyair6x szalc:69/2a16. (iil.31.) Korm.rendelet alapibn az onkorun hnyzat, rnint az ell6t6sdrt feiei6s, valamint a Kozsrolgd.ltatd eseti adatszolg1ltat.siktitelezeftsdge krir6ben, akazszotg|-itat6si szerz6cds-m6dositast elektronikus riton megkiiidi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.
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