
m6s16szt:

H ULLADEKG AZDALKODAS I KOZS ZOLG AIX ATAS I SZERZ6DES
rvr6oosirAsa,

amely l6trej<itt egyreszt: Bdnfa Kiizs6g 6nkorm:lnyzat
szdkhely: 7914Binfa, Pet6fi utca I l.
PIR sz6m: 334846
ad6sz6m: 15334840-l -02
k6pviseli: Szab6 Melinda polg6rmester
mint cinkorm funyzat (a tov6bbiakban: 6n korm iny zat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommundlis Szolg6ttat6 Nonprofit
Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
sz6khelye: 7632Ptc,s, Sikl6si tt 52.
c€ gtr egyz1ksz6ma : 02 -09-0645 5 6
ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pdcs-Kdk6ny Region6l is Hullad6kkezeki
Kozpont/; I 00408033 /Gdrcsony hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 l54l 587-38 ll-5'72-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezet6

mint Kcizszol gAltat6, a tov6bbiakban : Kiizszolgrlltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k6z6tt az alulirott helyen es napon az alibbi feltetelek mellett:

1. Szerz6d6 felek egymdssal hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6ddst kdtdttek Biinfa telepiiles
kdzigazgatilsi teriiletdn az ingatlanhasznril6kn6l keletkez6 telep0ldsi hulladdk gyiijtesdre, szilllitdsdra, kezelesdre
fennril16 kcizszol96ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6do felek az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkodrisi Kdzszolgdltatdsi Tervben irtak figyelembev6teldvel
az l. pont szerinti k0zszolg6ltat6si szerz6ddsiiket 2016. okr6ber l. napi6val kcizcis megegyez6ssel azalilbbiak
szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgriltat6 a telepuldsi vegyes hullad6kot heti egyszeri
rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) sz6llftja el, 6s gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4. Szerzbdb felek a telepiildsen haszr6lt hullad6kgytijt<i eddnyek iirftesi dij6t az alilbbiak szerint rtigzitik:

Edenymeret Egyszeri nert6 iirit6si dii G0
60 literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6ny 65.-
1 l0 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhaszriil6 rdszdre a telepiilesi
onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjhr,.

A kdzszolgiiltat6si szerzcidesjelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovribbra is v6ltozatlanul hat6lyo-

6. Az iilami hulladekgazdalkoddsi kozfeladat elkitris6ra ldtrehozott szervezet kijelolesdrol, feladatkcirdrril,
az adatkezel|s m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltat6si kcitelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll.
31.) Korm. rendelet alapj6n az Onkormiinyzat, mint azelliltds€rt felelcis, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adat-
szolgiiltatrisi kotelezettsdge kdrdben, a kiizszolgiiltatiisi szerzodes-m6dositiist elektronikus tton megkiildi a Koor-
din6l6 szerv r6szere.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezese
megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
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