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HULLADExcazoAlxonAsr rc0zszotcAlr^q.rAsr szERZoDES

ame ly l6trej Ott egyrdszt:

MODOSiTASA

Cserdi Kiizs6g Onkormf nyzat
sz6khely: 7683 Cserdi, F6 utca 59.
PIR sz6,rn: 556101
ad6sziim: I 5556 I 05-2-02
k6pviseli : Bogdiin Liszlo pol giirm ester
mint Onkorm ilnyzat (a tov6bbiakban: 6nkormf nyzat)
D6l-Kom D6l-Du nf ntri li Kom mu nilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tf rsasfg
szdkhelye: 7632 PEcs, Sikl6si rit 52.
c 6 gtr e gy zdkszim a: 02 -09 -0 64 5 5 6
ad6szima: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kdk6ny Regioniilis
Hulladdkkezel6 KdzponU; 100408033 /G0rcsdny
hulladdklerak6/
KSH szilma: I | 54 I 587-381 l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
m int Kdzszo I giitat6, a tov6bbi akban : K0zszol g5 lta t6

toviibbiakban egyiittesen: Felek - kdziltt az alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek mellett:
l. Szerzod6 felek egymiissal hullad6kgazd6lkodrisi k0zszolgiiltatrisi szerz6ddst kotottek
Cserdi telepiiles kdzigazgatiisi teriiletdn az ingatlanhasm6l6kn6l keletkez6 telepiilesi hullad6k
gyiijtds6re, sz6llitiisiira, kezel6sdre fenniil16 kdzszo196ltatiissal kapcsolatban.

2. Szerz6d<i felek az Orsziigos Hulladdkgazdrilkodiisi Kdzszolgiiltat6si Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az l. pont szerinti kdzszolgiiltatiisi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber l. napi5val
kOzds megegyezdssel az aliibbiak szerint m6dosftjiik:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Krizszolg6ltat6 a telepuldsi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llftja el, 6s gondoskodik annak kezel6s6rdl.

4. Szerz6d<i felek a telepiildsen haszndlt hulladdkgyiijt6 eddnyek iiritdsi dij6t az alilbbiak
szerint rdgzftik:

Edenym6ret Egyszeri nett6 Uritdsi dij
(FO

60 teres ed6nv+ 49.-
80 teres ed6ny 65.-
I l0 literes ed6ny 88.-

*a lakoingatlant egyed[l es dlewitelszeriien hasznill6 termdszetes szemdly ingatlanhaszril6 rdszdre a telepiil6si
onkormiinyzat altal kiadott igazolls alapjd,n.

5. A kdzszolg6ltatilsi szerzbdds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei toviibbra is
v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. Az tlllami hullad6kgazd6lkodrisi kOzfeladat ell6tiisrira ldtrehozott szeryezet kijel6l6s6r6l,
feladatkdr6r<il, az adatkezelds m6djar6l, valamint az adatszolgitltatrisi kOtelezetts6gek rdszletes
szabiilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjrin az 6nkorm6nyzat, mint az ellltasdrt
felelcis, valamint a K0zszolgiiltat6 eseti adatszolg6ltatrisi kOtelezettsdge kdr6ben, a
kdzszolg6ltatiisi szerz6dds-m6dositrist elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6dds-m6dositiist a Felek annak elolvasiisa 6s drtelmezese ut6n, mint akaratukkal
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miisrdszt:

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltatf

mindenben


