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H uL LADE KGAZDAlropAsr rozs zol GAurATAst s zBnz6un s
MoDosirAsa

amelyl6trej<ittegyr6szrcil: Als6mocsol6dKiizs6gOnkorminyzata
sz6khely: 7345 A1s6mocsol6d, R6k6czi utca27.
PIR szSm: 334770
ad6sz6m: 1 533477 8-l -02
k6pviseli : Dics6 Liszlo polg6rmester 

..
mint cinkorm ftnyzat (a tov6bbi akb an : Onkorminyzat)

miisr6szrcil: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
cE 91 e gyz6kszfima; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad 6kke zel6 Kozp ontl
KSH sz6ma: 11541587-38 1 l -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezetd
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telek mellett:

1. Felek egym6ssal 2015.07.01. napj6val kezdcid<i hatrlllyal kozszolgiltat6si szerzcid6st

kcit<ittek Als6mocsolid Kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhasznii6knill keletkez6

telepiil6si hullad6k gy[ijt6s6re, szilllititsira kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siiket k<izcis megegyezlssel 2022.04.01. napjitill a

k6vetkez6k6ppen m6dositj 5k :

2.1. 2022. 6prilis 04. napj6t6l a k<izszolg6ltat6 az elkiil<initett lszelektivl

hullad6kgytij tdst hinhoz men6 rendszerrel biztositj a.

2.2. A Ht. 35.$ (2) bekezd6se alapj6n a teleptil6si <inkormrinyzat gondoskodik az

elkiilcinitett hullad6kgffit6si rendszer helyi felt6teleinek megszervezds5r6l.

2.3. A kozszolgiitato az ingatlanhasznSl6kt6l n6gyhetente hdzhoz men6 gytijt6si

rendszerben szillitja el a k<ivetkezo - a vegyes hulladekt6l elktil<initetten gytijtcitt -

hullad6kfajt6kat:
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a) mianyaghullad6k,
b/ femhullad6k,
c) papirhllad6k

3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 92lH 5 (7) bek-re, az l.
pontban irt szerzddes hat6lya 2023.06.30. napj6ig tart.

4. A kcizszolg6ltat6si szerzcid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szewezet
kijel<il6s6r6l, feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6dj516l, valamint az adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alaplin az
Onkorm6nyzat, mint az ell6tis6rt felel6s, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolghltatilsi
kcitelezetts6ge kcir6ben, akozszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus fton megktildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzcid6sm6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t, j 6vahagy 6lag iq ik al6.

Als 6mocs ol6d, 2022.0 4.01.
D6l-Kom Nernprofit Kft.
7632 P6cs, riikt6si rlt 52.

Cegjegyz6ksziirr: 02-09-064556
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6
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