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MODOSITASA

Bogd6sa Kiizs6g dnkormdnyzat
sz6khely: 7966 Bogd6sa, Kossuth L.utca24.
PIR sz6m: 334978
ad6sz6m: 7 533 497 4-1 -02
k6pviseli: Nagy Arp6d polgiirmester
mint onkorm inyzal (a tov6bbiakban: dnkormf nyzat)

D6l-Kom D6l-DunSntrfli KommunSlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tf rsas6g
sz6khelye: 7632P1cs, Sikl6si rit 52.
c 6 g egyzdkszhma: 02-09 -0 6 4 5 5 6

ad6 szirma: | | 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezelo Kdzpontl ; I 00408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 154 1587-38 ll-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezetf
mint Kdzszol g6ltat6, a tov6bbiakban : Kdzszolgfiltatil

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alfbbi felt6telek mellett:

1. Szerzbdl felek egym6ssal hullad6kgazddlkod6si kdzszolgilltatdsi szerz6d5st kotottek
Bogd6sa telepiil6s kilzigazgatilsi teriiletdn az ngatlanhasznillfikaill keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyiijt6s6re, szSllitdsfua, kezel6s6re fenn6ll6 klzszolgilltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzfido felek az Orszdgos Hulladdkgazd6lkod6si K0zszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az l. pont szerinti klzszolghkat6si szerz6ddsiiket 2016. okt6ber 1. napj5val
kdzcis megegyez6ssel az alilbbiak szerint m6dositjSk:

3. Szerzodt\ felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgilltat6 a telepiildsi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szillllrla el, 6s gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4. Szerzodb felek a telepiildsen hasznfilt hullad6kgytijt6 eddnyek Urit6si dij6t az alilbbiak
szerint rogziltk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6nv 65,-
I 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyedtl 6s 6letvitelszeriien hasznal6 termeszetes szem6ly ingatlanhasznal6 r6sz6re a telepiil6si
dnkorm6nyzat 61tal kiadott igazol6s alapj6n.

5. A kbzszolgdkatilsi szerz6dds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is
v6ltozatlanul hatrilyosak.

6. Az fillami hullad6kgazd6lkod6si kiizfeladat ellfltilsara ldtrehozott szeryezet kijel0l6s6r61,
feladatktirdr6l, az adalkezel6s m6dj6r61, valamint az adatszolgilltatasi k<itelezettsdgek rdszletes
szabllyair6l sz6l6 6912016. (III. 31 .) Korm. rendelet alapjiln az 6nkorm6nyzat, mint az ell6tds6rt
felel6s, valamint a Kozszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si kotelezetts6ge kdr6ben, a

kbzszolgilltat6si szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szew r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dositdst a Felek annak elolvas5sa 6s 6rtelmezdse ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezilt, j6v6hagy6lag rjdk al6.

P6cs, 2016..Q. 3. r..9.9.:.......

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgfltat6


