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amely l6trej0tt egyrdszt:

MoDosirAsa

Boldogass zonyfa Ktizs6g Onkormrinyzat
sz6khely: 7 937 Boldogasszonyfa, Kossuth utca 24.
PIR sz6m: 334550
ad6 szhm: 1 533 4 5 S g -I -02
k6pviseli : Neiczern6 Jaksa Szilvia polg6rmester
mint dnkorm 6ny zat (a tov6bbi akb an : O n ko r m6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dundntrfli Kommunrilis Szolgf ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7 632 pecs, Sikl6si irt 52.
c6 gS e gy zekszdma 02 -0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6szdma: I I 5 41 597 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /p6cs-K<ik6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Kozpont/; 1 0040 g 03 3 /Gdicscinv
hulladdklerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541587 -3glt-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter igyvezetij

mint Kcizsz olgilltato, a tov6bbiak b an: Ktizszolgiltatl

miisr6szt:

tovabbiakban egytittesen: Felek - kcizcitt az alulfuott helyen 6s napon az al1bbi felt6telek
mellett:

1' szerz6d6 felek egymrissal hulladekgazdillkod6si krjzszolgilltatdsi szerzbd*st kdtdttekBoidogasszonyfa teleptilds klzigazgatdsi teri.ilet6n az ingailanhas zndl6knal keletkez6teleptildsi hulladdk gytijt6s6re,' szSllit6sdra, kezeldsdre fennrill6 kozszolg1ltat6ssal
kapcsolatban.

2' Szeru6do fe.lek az orsz6gos Hullad6kgazdSlkoddsi Kozszolgilltatdsi Tervben irtakfigyelembevdtelevel az 1. pont szerinti kdzJzoBsltatdsi szeru6ddstiket 2016. okt6ber 1.napj6val kciz<is megegyez6ssel az al6bbiak szerint ri6dositjak: 
--- :

3' szetzodb felek meg6llapodnak, 
!9sv r,izszolgilltato a telepril6si vegyes hulladdkotheti egyszeri rendszeressdggel (6vente sz-alkalommil) szdllitu 

"1, 
6s gonjoskodik annakkezel6sdr6l.

4' Szetz6d6 felek a teleptildsen hasznfit hulladdkgyrijt6 eddnyek iirit6si dij6t az aldbbiakszerint rciszftik:

*a lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszenien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 rdsz6re a telepiil.siilnkormilnyzat 6ltal kiadott igazolfus alapj6n.

A kcizszolgriltatrisi szerzodes jelen okirattal nem 6riptett rendelkez6sei tov6bbra isvflltozatlanul hat6lyosak. 
, 

^v'vv'\v!vo

6' Az allami hulladdkgazdrilkod6si kozfeladat elldtksdra l6trehozott szewezetkijelcil6s6r6l, feladatkdrdr6l, az adatkezelds moJjjror, valamint az adatszolgiitatixi

Eddnymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dii

60literes ed6n
80 literes ed6n
I 10 literes ed6n



kcitelezetts6gek r6szletes szab61yair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet atapliln az

O"no*anvlat, mint az eIl6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszolgitkatl eseti adatszolgilltatilsi

k6telezeus6ge k<ir6ben , aklzszolgilltatdsi szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv rdsz6re.

Ielen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezot, j6v6hagy6lagitiakal6'
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