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amely letrejott egyr6szt: Basal Kiizs6gi onkorminyzat
sz6khely: 7 923 Basal, Zrinyi utca 1 /A.
PIR sz6m: 334374
ad6szhm: | 533 437 6-1 -02

k6pviseli : Detrik Lhszl6 polgfrmester 
..

mint dnkorm 6ny zat (a tov6bbi akb an : O nko r mhny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunrintlili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsasrig
sz6khelYe: 7632Pdcs, Sikl6si ifi 52.

cdgjegYz6kszhma:02-09-064556 ,

ad6szdma: | | 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ szSma:100279306
KT J szhma: 1 0046 89 8 9 /P6cs-K<ik6ny Re gion6lis

Hullad6kke zelo Kozpont/ ; 1 004 0 8 03 3 /Gorcsciny

hulladeklerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587 -3811-572-02

kdPviseli: Bir6 P6ter iigYvezet6
mint Krizszol g6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolg{itat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzritt azalulirotthelyen 6s napon azalfhbifelt6telek mellett:

1. Szerzod1 felek egym6ssal hulladekgazdillkod6si kdzszolgSltat6si szerzodlst kot<ittek

Basal telepiil6s kozigaz{at6si teriilet6n az itgatlanhasznill6knril keletkez6 telepiil6si hullad6k

gyrij t6 s 6re, szilllithstn a, keze l 6 s 6re fenn6l 16 ko z s zo l gSltat6s s al kap c so l atb an.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkodSsi Kdzszolgilltat6si Tervben irtak

figyelembev6tel6vel az 1. pontszeiinti kozszolgitltatdsiszeru6d6siiket2016. okt6ber 1. napj6val

kdzos megegyezdssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzod1felek meg6llapodnak, hogy Kdzs zolg6ltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot heti

egyszeri rendszeress6gge'i (6vente 52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak

kezel6s6r6l.

4. Szerzldo felek a telepiil6sen haszn6lt hullad6kgyrijt6 ed6nyek tirit6si dii6t az al6bbiak

szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60literes ed6ny* 66,-

80literes ed6ny 88,

1 10 literes ed6ny r2l,-

xa lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn616 rlszdre a telepiil6si

Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

5. A k6zszolg6ltat6si szerzodls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovabbra is

v iltozatlanul hat6lYo s ak.



6. Az|llamihulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat ellStdsdral5trehozott szewezetkijelcildsdr6l,
feladatk<ir6r6l, uz adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgilltatilsi kcitelezettsdgek rdszletes

szabillyair6l s2616 6912015. (III" 31") Korm. rendelet alapjhn az OnkormSnyzat, mint az

ell6tds6rt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge kdr6ben, a
kozszolgilltatilsi szerzsdds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdsz6re"

Jelen szerz6d6s-m6dositast a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j 6v6hagy 6lag irjdk al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6

Basal K0zs6gi


