
K0zszoLcAl,rarAsr sznnz6nf s

amely l6trej6tt egyr6szr6l :

miisr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - ktjzdtt az alulirott helyen 6s napon az aldbbi
felt6telek mellett:

L Felek egym6ssal 2015.07.01. napj6vat kezd6d6 hatrillyal kdzszolgdltatrisi szerztid6st
ktit6ttek Als6mocsol6d Kozsbg kdzigazgatasi teriilet6n az ingatlanhasm6l6kn6l keletkez6
teleptil6si hullad6k gy[jt6s6re, szdllit6s6ra, kezel6s6re fennrill6 kozszolg6ltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket kdztis megegyez6ssel 2023.01,01. napjit6l a
kdvetkez6keppen m6dositj rik:

2.1. Az Onkorm:inyzat a k<izszolgdltatils finansziroziis6ban a belteriileti
ingatlanhasznil6k tekintet6ben kdtelezetts6get nem v6llal, a hullad6kgazd6lkodisi
kdzszolgiltatiisi dij megfizet6s6re k<izvetleniil a belteriileti ingatlanhaszn6l6k
kdtelesek.

2.2. Az dnkormany zat villalja, hogy a k<izszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6s
ald;irilsilt kdvet6 15 napon beliil - de legk6s6bb 2022. szeptember 30. napj6ig - a

K6zszolg6ltat6 6ltal a Koordin6l6 szerv r€szlre a dij szirnllzisihoz sztiks6ges
adatszolg6ltatils teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kiizszolgdltat6s
ig6nybev6tel6re kdtelezettek adatait.

3. Tekintettel a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tow,bny 92/H g (7) bek-re, az t.
pontban irt szerz6d€s hatiiya 2023.06.30. napjdig tart.
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Als6mocsoldd Kiizs6g Onkorm finyzata
sz6khely: 7345 Als6mocsokid, Rrlk6czi utca 21.
PIR sz6Lrn: 334770
ad6szim: I 53347'7 8-l -O2

k6pviseli: Dics6 L6szl6 polg6rmester
mint iinkormiiLnyzat (a tovebbiakban: 6nkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Duninhili Kommundlis Szolgittat6
Nonprolit Korkitolt FelelSss6gti Tirsasdg
sz6khelye: 7632P6,cs, Sikl6si tt 52.
c|gSegy zbkszilma: 02-09 -0645 5 6

ad6szima: I I 541 587 -2-02

KUJsz6ma: |00279306
KTJ sziirna: 1 00468989 /P6cs-Kiik6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zpont/
KSH sz6ma: I I 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezetci
mint Kiizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6
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4. A kdzszolg6ltatisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az illami hullad6kgazdilkod6si kiizfeladat ellAkisri.ra l6trehozott szervezet

kijel6l6s6r6l, feladatkiir6r6l, az adatkezel€s m6dj:ir6l, valamint az adatszolg6ltatesi

k<itelezetts6gek r6szletes szabrilyair6l s2616 6912016. (U. 31.) Korm. rendelet alapjin az

OnkormiLnyzat, mint az ell6t6s6rt fe1el6s, valamint a KdzszolgAltatb eseti adatszolg6ltat6si

kiitelezetts6ge kiir6ben, a kdzszolgiltatisi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6sm6dositrist a Felek annak elolvasAsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaranrkkal

mindenben megegyez6t, j6vrlhagy6lag i{6k al6.

Als6mocsolid, 2022. .. .......*....9..(.:...'..
D(,1-Kom Nonprofit Kft.
7532 POcs, Sikl6si Ut 52.

C6gjr)gyzeks2em; 02-09-064556
Ad6szam; 11 5 41 587 -2-02
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