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amely I dtrej 6tt egyr6szt:

MODOSiTASA

Bak6ca Kiizs6g 6nkorm6nyzat
szdkhely:7393 Bak6ca, R6k6czi utca 75.
PIR szrim: 333586
ad6sz6m: 15333588- I -02
kdpviseli: Kir6ly Gribor polg6rmester
m int <inkormiiny zat (a tov6bbiakban : 6n kormd nyzat)

D6l-Kom D6l-Du nrlntrili Kommu n6lis Szolgdltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsasig
szdkhelye: 7632Pd,cs, Sikl6si [t 52.
cd gtr e gy zdkszim a: 02-09 -0 6 4 5 5 6
ad6szilma: 1 1 5 4 I 5 87 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /Pdcs-K6kdny Regionril i s

Hulladdkkezelci Kdzpont/; I 00408033 /Gdrcsciny
hulladdklerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
kipviseli: Bir6 P6ter i.igyvezet6
mint Kcizszol giltat6, a tov6bbiakban: Kdzszolgiltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzltl az alulirott helyen ds napon az alibbi feltetelek mellett:

l. Szerzi\d6 felek egymrissal hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatdsi szerz6dest kdtottek
Bak6ca telepiilds kdzigazgatdsi teriiletdn az ingatlanhasznil6kn6l keletkezo teleptlisi hullad6k
gyiijtdsdre, sziilitirsfua, kezelesdre fennrlll6 krizszol96ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodl felek az Orsz6gos Hulladikgazd6lkod6si KiizszolgilltatAsi Tervben irtak
figyelembevdtelevel az 1. pont szerinti kozszolgiiltat6si szerzcidesi,iket 2016. okt6ber l. napirival
kdz<is megegyezdssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzicd6 felek meg6llapodnak, hogy K<izszolg6ltat6 a teleptildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeressdggel (dvente 52 alkalommal) szallitja el, ds gondoskodik annak kezeldsdrol.

4. Szerz6do felek a telepiilesen haszn6lt hulladekgytijt6 edinyek iirftdsi dijet az alilbbiak
szerint rogzitik:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritesi dij
(FO

60 literes eddny* 62,-
80 literes edeny 82,-
ll0litereseddny I 13,-

m6srdszt:

+a lak6ingatlanl egyediil ds eletvitelszerijen
dnkorminyzat riltal kiadott igazolis alapjin.

5. A kdzszolg6ltat6si szerzodds
v6ltozatlanul hat6lyosak.

haszn6l6 termdszetes szem6ly ingatlanhaszuil6 reszdre a telepiildsi

jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tov6bbra is

6. ' Az illami hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet kijeloldserol,
feladatkcirdrol, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltat6si kdtelezettsegek r6szletes
szabrilyair6l sz6l6 6912016. (111. 3l .) Korm. rendelet alapjrin az Onkorm6nyzat, mint az ell6t6s6rt
feleltis, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si kcitelezettsdge kcireben, a
kcizszolg6ltatiisi szerz<idds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv riszdre.

Jelen szerz6des-m6dosit6st a Felek annak elolvasilsa 6s drlelmezdse ut6n, mint akaratukkal
m indenben megegyezot, j6vrihagy6l
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