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HULLADEKGAZDALKOOASI TOZSZOLGALTATAST SZBNZOOPS
MODOSITASA

amely letrejritt egyrdszt: Als6szentm6rton Kiix6g Onkormdnyzat
sz6khelye: 7826 Als6szentmArton, Tdncsics M.u.20/c
PIR szdm: 72427 6
ad6szdrn : 1 5724272- l -02
kdpv iseli: Budai Lriszl6 polgArmester
mint OnkormAnyzat (a tovribbiakban: Onkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit KorLitolt Felel6ss69[ T6rsas6g
szdkhelye: 7 632 Pdcs, S iklosi [r 52.
cdgjegyzikszrima : 02-09-064556
ad6sz6ma: I 1541587 -2-02
KUJ szrima: \00279306
KTJ szrima: 100468989 /Pecs-Kcik6ny Regionrilis
Hulladdkkezelo Ktizpont/
KSH sz6ma: I I 541 587-381 l-572-02
kdpviseli: Biro Peter iigyvezeto
m int Kdzszolgrlltat6, a tovribbiakban : Kiizszolg6 ltatri

masreszl:

tovtibbiakban egyljttesen: Felek - koz6tt az alulirott helyen ds napon az akibbi feltdtelek melletr:

l. Felek egymrissal 2014. janudr 01. napj6val kezd6d5 hat6llyal kdzszolgriltatdsi szerzodest
kdtdttek Als6szentmefton Kdzsig kdzigazgatasi terUletdn az ingatlanhasznril6knri I keletkezo
telepill6si hulladdk gyijjtdsdre, szrillitrisrira, kezeldsdre fennrill6 kcizszo Igd ltatrissa I kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodesiik 10. pontj6t 2019. jrilius l. napjrival, ktizris
megegyezdssel az aldbbiakkal egdszitik ki:

Felek rcigzitik, hogy az Onkormdnyzat riltal meghatrirozott alapszol96ltatdsban megdllapitott
ed6nyszdmon leli.ili lakoss6gi ig6nyek eset6n, azaz amennyiben egy hiiztart6sn6l a keletkezo
hullad6k mennyis6ge az - dnkorm6nyzat 6ltal finanszirozott - I db gyiijt6eddnyen fel0l rovdbbi
hulladdkgyiijto edeny ig6nybevitel6t indokolja, igy arra vonatkoz6an az egyes ingatlanhasznalok
kcizvetlenijl kcitnek szerz6dist a Kdzszolgriltat6val ds a hulladikgazdrilkodiisi kozszolgriltatrisi
dijat az NHKV Zrt. fe16 megfizetik.

3, A kdzszo lgriltatdsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei vdltozatlanul
hatrilyosak.

4. Az 6llami hu lladdkgazdrilkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet kijelcildserol.
fe Iadatkcirero l, az adatkezelis rr6djrir6l, valamint az adatszolgh ltatiis i ktirelezettsegek reszletes
szabrlfyai16f sz6l6 69/2016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjirn az 6nkormiinyzar, mint az ell6tAserr
felelos, valamint a Kozszol96ltat6 eseti adatszolg6ltatesi k6telezettsdge k6r6ben, a

kcizszolgtiltatdsi szerzodds-m6dosit6st elektronikus [ton megki]ldi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.
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Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezSt, j6vrihagy6lag irj6k al6.

P6cs, 2019. jinius 28.
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Dcl-Kom Non proli t Klt.
Kiizszolgri ltato
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