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HULLADBKGAZDAxoUAST r6zszolcAlrarAs t szuRz6ons
MoDosirAsa

amely ldtrejcitt egyrdszt: Csert6 Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7931 Cserto, Kossuth ter 6.

PIR sziim: 334769
adoszitm: 1 533 47 6l -l -02
k6pviseli : Fleckistrinn6 Cs<ime Edit polg6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : 6 n ko rm 6 nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunflis Szolgrlltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tdrsasig
szdkhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszdma: 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6
adoszilma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szrlma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
Hullad6kke zelo Kdzpont/ ; I 004 0 8 03 3 /Gcirc sony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltatri

toviibbietkban egyi.ittesen: Felek - koztjtt az aluiirott heiyen €s napoii azalitbbi feit€teiek rnellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hullad6kgazd6lkodrlsi kcizszolgiitatisi szerzod6st kdtdttek
Cserto telepiiles kozigazgat6si teriilet6n az rngatlanhasznrll6kn6l keletkezo telepiil6si hullad6k
gytijt6s6re, sziilitirsira. kezel6s6re fennrill6 kcizszolg6ltatdssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek a kdzszolg6ltat6si szerzod6st 2016. okt6ber l. napj5val kdzos
megegyezessel a sz6llit6si rendszeress69 6s az i.irit6si dijak tekintet6ben m6dositott6k.

3. Szerzodo felek r6gzitik, hogy a2. pont szerinti szerzodes-m6dosftiisban adminisztr6ci6s
hiba miatt t6vesen keriiltek feltiintet6sre az egyes iiritesi dijak, ez6rt erre tekintettel jelen
szerzod6s-m6dositiisban Felek a telepiil6sen haszniilt hulladdkgyrijt6 ed6nyek tiritdsi dijit az

al6bbiak szerint r o gzitlk, korrig6lj rik:

*a lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszenien haszniil6 termeszetes szemely ingatlanhaszn616 rdszdre a telepiildsi
<in kormdnyzat altal kiadott i gazol6s alapj 6n.

A jelen szerzodes-m6dosit6sban rrigzitett dijak 2016. okt6ber l. napj6tol hat6lyosak.

Edenym6ret Esyszeri nett6 tirit6si dii GO
t6li nYan

60 teres eddny* 44,- 88,-

80 teres eddny 59,- 1 18,-

I l0 literes ed6ny 80,- 162,-



4. A kdzszolg6ltat5si szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v iito zatlanul hat6l y o s ak.

5. Aziilamihullad6kgazd6lkod6si kozfeladat elLitris6ra ldtrehozott szervezet kijeltil6s6rol,
feladatk<irdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatrisi kdtelezetts6gek rdszletes

szabiiyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjrin az Onkorminyzat, mint az

ell6t6s6rt felelos, valamint a Kozszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si k<itelezettsdge kdr6ben, a
kdzszolgilltatisi szerzodds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordinill6 szerv rlszere.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6v6hagy6lag irj6k al6.

P6cs,2017. mircius l.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltatri
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T itr gy : Kozszolg6ltat6s i szerz6d6,s

m6dositiisanak megkiildd se

Mell.: 3 db

D6l-Kom Nonprofit Kft.
P6cs
Sikl6si tlt 52.
7632

Tisztelt Cfm!

Mell6kelten megktildrim a Csert6 Kcizs6gi Onkorm6nyzat 6ltal aLilirtkozszol-
giitatisi szerzodis m6dosft6sirt3 peldinyban, tov6bbi szives felhaszn6l6sra,
melyb6l k6rek 1 pdldrlnyt aliirdst kcivet6en hivatalomba visszajuttatni szfves-
kedjenek.

Tisztelettel

Mozsg6, 2017. mircius 27 .

20/4.

{"*roo1" ; Dr. Szilas Tam6s
jegyz6




