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HULLADE K G AZDATTOOA ST XilZSzoL GAL TATA SI S ZE RzoDE s
m6dosftisa

amely ldtrejcitt egyrdszr6l : Som berek Kiizs6g Onko rminyzata
szdkhely:7728 Somberek, Kossuth L. u. 1 11.
PIR sz6m:330727
adoszitm: I 53307 29 - | -02
kdpviseli : Csoboth Tam6s polgiirmester
mint dnkorm6nyzat (a tovrlbbiakban: Onkorm hnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Non profi t Korkltolt Felekiss6gii Trlrsasrig
szdkhelye: 7 632 P6cs, Sikl6si it 52.
ce gJ e gy zekszirma: 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kdkdny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/;
KSH szdma: 11541 587-38 1 l -572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
m i nt Kozszol g Sltato, a tov6bb i akb an : Kiizszol giitatl

m6srdszrol:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen ds napon az al1bbi feltdtelek
mellett:

l. Felek a D6l-Kom Nonprofit Kft. jogelodjdvel - a Moh6csi V6rosgazd6lkod6si ds
Rdvhaj 6z6si Nonprofit Kft-vel 2014. december 0 1 . napj 6val t<ezaoari hatdllyal
k<izszolgiiltatrisi szerz6ddst kdtdttek Somberek Krizs6g kOiigazgatiisi teriilet6n az
ingatlanhaszniiloknSl keletkezo telepiildsi hulladdk gyiijtds ere, sziilitishia,kezeldsdre fenn6ll6
krizszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban (rt szeruiidl,stiket kcizos megegyez6ssel 2023.01.01. napj fit6l a
kdvetkez6kdppen m6dositj 6k :

2.1. Az Onkorm funyzat a kcizszolg illtatds finanszfr ozdsdban a beltertleti
ingatlanhasznSl6k tekintet6ben kritelezettsdget nem v6llal, a hullad6kgazdrilkod6si
kozszolgdltat6si dij megfizetds6re krizvetlentil a belteruleti ingatlanhaszn6l6k
kotelesek.

2.2. Az Onkorm6nyzat villlalja, hogy a kcizszolg6ltatSsi szerzodd,s-m6dosit6s
alilitisdt kciveto l5 napon beltil - de legkdsobb 2022.09.15. napjiig- a Krizszolgiitat6
6ltal a Koordin6l6 szerv rdszdre a dij szimlfuzds6hoz sztiksdges adatszolgiiltat6s
teljesitdsehez rendelkezdsre bocs6tja a kozszolgdltat6s igdnybevdteldre kcitelezettek
adatait.
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3. Tekintettel a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tclrveny 92lH $ (7) bek-re, az 1.

pontban irt szerzod6s hat6l y a 2023. 06. 3 0. naplilig tart.

4. A kozszolgirltatirsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei v6ltozatlanul

hatalyosak.

5. Az Sllami hulladdkgazdrllkodisi kcizfeladat ellifiisira ldtrehozott szervezet

kijeftildsdrdl, feladatkcirdr6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szabillyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapifun az

Onkorm inyzat, mint az ellitds6rt felel6s, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezeffsdge kdr6ben, akdzszolgirltatisi szerzod6s-m6dosft6st elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerzoddsm6dosit6st a Felek annak elolvas6sa ds lrtelmezdse ut6n, mint akaratukkal

m indenb en m e ge gy ezot, j 5v 6h agy6 I ag iri itk al 6.

Somber ek,2022. 6v I O h6nap C{ nap

D6l-Kom NonProfit Kft.

Kiizszolgi.Itat.6
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