
iu-- Ln -(+-4 - e;/,t-r (ur-
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m6dositisa

amely l6trejdtt egyr6szr6l : Kemse Kiizs6g dnkormrinyzata
sz6khely: 7839 Kemse, Rdk6czi ut 17.
PIR szirn: 33401 I
ad6sziLrn : 1 53 3 401 5 -1 -02
k6pviseli: Vet6 Jrinos Istvdn polgii,rmester
mint <inkorm6nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Ko116tolt Felel6ss6gii Tirsas6g szdkhelye:
7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
cegSe gy zekszfuma: 02-09 -064 5 5 6
ad6sziirna: 1 1 5 4 1 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sziLrna: KTJ szrima: 100468989 /P6cs-K<ik6ny
Region6lis Hullad6kkezel6 Kdzpont./ ;

KSH sziirna: 1 1 541 587 -381 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
mint Kdzszolgriltat6, a toviibbiakban: Kiizszolg6ltat6

m6s16szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az al bbi
feltdtelek mellett:

1. Felek egym6ssal 2020.01.01. napjrival kezd6d6 hat illyal kdzszolgriltatrisi szerztiddsr
kdtdttek Kemse Kdzs6g kdzigazgatdsi teriiletdn az ingatlanhasmiil6kn6l keletkez6 telepiilesi
hulladdk gytijt6s6re, szillites6ra, kezel6sdre fennril16 k6zszolgriltatassal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontbaa irt szerz6ddsiiket k6zds megegyez6ssel 2023.04.01. napjdtril a
kcivetkez<ik6ppen m6dositj6k:

2.1. Az Onkormanyzat a kdzszolgdltatrls finanszirozisdban a belteriileti
ingatlanhasznril6k tekintetdben kdtelezetts6get nem viillal, a hulladdkgazdrilkodrisi
kdzszolgrlltatrisi dij megfizetdsdre kdzvetleniil a belteriileti ingatlanhaszniil6k kdtelesek.
A hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgriltatrisi dij megfizetdsdhez az dnkormiinyzat 100 %-os
triLrno gatrist nyrij t.

2.2. Az Onkormdnyzat v6llalja, hogy a kdzszolg ltatfusi szerz6d6s-m6dositiis
aliirisitt kdvet<i l5 napon beliil - de legk6s6bb 2022.12.31. napjfig - a K6zszolg6ltat6
6ltal a Koordin6l6 szerv rdsz€re a dij szinilzdsihoz sziiks6ges adatszolg6ltatris
teljesit6s6hez rendelkez6sre bocs6tja a kdzszolg6ltatiis igdnybevdteldre kdtelezettek



adatait.

3 . Tekintettel a hulladdk6l sz6l6 2012 . 6vi CLXXXV . tdrv6ny 92lH g (7) bek-re, az I . pontban
irt szerz<id6s 2023.06.30. napj6ig hatalyos.

4. A k6zszolgiltatAsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei vrlltozatlanul
hatrilyosak.

5. Az ri,llami hulladdkgazdrilkod6si krizfeladat elldtrisara l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatk6rdr6l, az adatkezells m6djrir6l, valamint az adatszolgiiLltatasi
kdtelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l sz6lo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
Onkorm6nyzat, mint az elldtes6rt felel6s, valamint a Kdzszolgriltat6 eseti adatszolg6ltatisi
kdtelezettsige kdr6ben, a kdzszolgAltatAsi szerz6dds-m6dosikist elektronikus riton megkiildi a
Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Jelen szerz6ddsm6dositdst a Felek annak elolvasrisa 6s drtelmezdse ut6Ln, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irj6k al6.

Kemse, 2O22november 28.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Sikl6si rlt 52.

6gjegyz€kszAm: 02-09-064556
Ad6szAmi'l 1 54 1 587 -2-02

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgdltat6

Kemse

2



Kivonat

Ke mse Kiizs6 g 0 n ko rm5 ny zata K6 pv ise t 6-testii I ete
2022. november 224n megtartoft iil6se jegyz6kiinyv6b6l

Kemse KLuie Onkormdnvzata Kipviselfi-testilletinek
2 8/2 02 2. (XI. 2 2.t hatdrozata a Dil-Kom Dil-D undntrtli
Kommundlis Szoledltatd Nonorofit Korldtolt

kduzo le dltatds i szerzddis mddos ittis drdl

Kemse Kdzsdg Onkormdnyzata Kdpviselfi-teslillete a Ddl-
Kom Ddl-Dundntilli Kommundlis Szolgdltatd Nonprofit
Korldtolt FelelSssdgfr Tdrsasdggal kotdtt
hulladdkgazddlkoddsi kozszolgdltatasi szerzddds
mddos[tdsdt a jegtz6konyvhdz csatolt a tartalommal
e lfo gadj a. A kd pv i s e I 6 - t e s till e t a hul I a dd kgaz d dl ko d ds i d ij
megfizetdsdhez 100 % dijkedvezmdnyt biztosft.

Hatdridri: 2022. december 31.

Fe lel6s : pol gdrmester, j e gtzd

T6th triszl6
jegyz5 s.k.

Vet6 J5nos
polgirmester s.k.

Kivonat hitelesl
Cs6nyoszr6, 2022. november 29.
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Cs6nyoszr6i Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal
e 7964 Gsrnyoszr6. Kossuth u. 64. r: 731492-004


