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MODOSITASA

amely ldtrej 6tt egyr 6szt: Botykap eterd Kiizs6g Onkormf nyzat
szdkheiy: 7900 Botykapeterd, Kossuth L, utca24.

m6sr6szt:

PIR sz6m: 334857
ad6szitm: I 533 48 57 -1 +02

k6pviseli : Gell6r J6noq Istv6nn6 polgdrmester
mint onkorm anyz at (a to vSbb i akb an : O nko r miny zat)

D 6l-Kom D6l-Dun fntrili Ko m mun 6l i s Szolg6ltat6
Nonprofit Korlitolt Feleldss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ttt 52.
c6 gS e gy zlkszftma; 02 - Q9 - 0 6 4 5 5 6

ad6 szhma: 1 | 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ szAma:10027%A6
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkke zelo Kdzp ontl; 1 0040 8 0 3 3 /G<ircs 6ny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma : 11 5 41 587 -381 | -57 2-02
kdpviseli: Bir6 Pdter rigyvezet6

mint K6z sz olgtltat6, a tgvabbiakb an : Kiiz s zolgfiltatS

tovabbiakban egytittesen: Felek - ktizott az alulirotthelyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerzldo felek egym6ssal hulladekgazdillkod6si kozsz<>Ighltatdsi szerzoddst kotottek
Botykapeterd telepiil6s kdzigazgatfsi teriilet6n az ingatlanhasznhloknill keletkez6 telepiildsi
hulladdk gyiijt6s6re, szhllittsilra" kerzel6sdre f'enn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6sos Hullad6ksazddlkod6bi Kozszolshltat6si Tervben frtak
figyelembev6tel6vel az 7 . pont szeri:nti kdzszolgilltatilsi szerkod6stiket 201 6. okt6ber 1 . napj6val
kozds megegyez6ssel az al6bbiak s:rerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodrrak, hogy Kdzszolg6ltatd a teXeptildsi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vent,o 52 alkalommal) szfilitja el, 6s gondoskodik annak
keze16s616l.

4. Szerz6do felek a
szerint rogzillk:

teleptildsen hasznillt hulladdkgytij!6 ed6nyek iiritdsi dijifi az alfbbiak

Ed6nym6ret Eg yszei nett6 iirit6si dij
(F0

60 literes ed6ny* 49.^

80 literes ed6nv 65,-
110 literes ed6nv 88,-

xa lak6ingatlant egyediil ds dlewitelszeni,en haszr6l6 termdszetes szerhdly ingatlanhaszn|l6 rdszlre a telepiildsi
onkormdnyzat 61tal kiadott igazolils alapj6n.

5. A kozszolgilltathsi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is
v filtozatlanul hat5lyo s ak

6. Az |llami hullad6kgazdrilkorl6si kcjzfeladat ellhtds|rdldtrehozott szewezetkijeloldsdr6l,
feladatkdrdrll, az adatkezel6s m6dj6161, valamint az adatszalgilItatilsikdtelezetts6gek r6szletes
szabillyair6l sz6l6 69120L6. (III. 31.) Korm. rendelet alapj6n az Onkormfnyzat, mint az
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ell6t6s6rt fe1o16s, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adatszolgilltatasi kdtelezettsdge,kdr6ben, .a r

kdzszllghltatilsi szeru6d6s-m6doSit6st glektronikus riton megkiildi a Koordii6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek arlnak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m indenbe n me ge gy ez6t, j 6vdhagy 6lag',irj 6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
76h2 Pf .: 176
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