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MODOSITASA

amely l6trejott egyrlszt: Darriny Kiizs6g 6nkoi'm6nyzat
sz6khely: 7988 Dar6ny, R6k6czi utca 7 2.
PIR sz6m: 397218
adSszSm: | 539'7 21 8 -2 -l 4
k6pviseli: Villanyi L6szl6 polg6rmester
mint onkormLnyzat (a tov6bbiakban: dnkorm 6nyzat)

mSsr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit KorlStolt Fplel6ss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7632 PEcs, $ik16si rit 52.

c 6gtr e gy z6ksz6ma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | | 5 4 | 5 87 -2102

KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/; 1 0040 8 03 3 /Gcircsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587f3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezet6
mint Kozszol g6ftat6, a fov6bbiakban: Kiizszolgf ltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozolt az alulirott helyen (s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal hulladdkgazd6lkodilsi kdzszolgilltatdsi
Dardny telepiil6s klzigazgathsi teruletdn az ingatlanhasznd,l6kn6l keletkez6
gytijtdsdre,sz|llitdsdra,kezel6sdrefenn6ll6kozszolg6ltat6ssplkapcsolatban.

2. Szerz6db felek az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkodfsi Klzszolgilltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az l. pont szerinti kdzszolgilltatdsi szetzoddsUket 2016. okt6ber l. napj6val
kdzcis megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzbdt felek meg6llapodnak, hogy Kiizszolg6itatp a te.lepUlesi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szzllrtja 11, 6s gondoskodik annak kezeldsdr6l.

4. Szerzbdf felek a telepiildsen hasmillt hulladdkgytijt6 eddnyek iirit6si dij6t az alilbbiak
szerint rogzitlk:

Ed6nyrn6ret Egyszei nett6 iirit6si dij
(Ft)

60 literes ed6nv* 66,-
80 literes ed6nv 88.-
1 10 literes ed6nv t2t"-

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn616 term6szetes szpmdly ingatlanhasznil6 r6szdre a telepiil6si
<inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolds alapj6n.

5. A klzszolgilllatdsi szerz6dds jelen okirattal nenl 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is

v fltozallanul hat6lyo s ak.

6. Az illlami hullad6kgazcl6lkod6si kOzfeladat ell6tds6la l6trehozott szprvezet kijel0l6s6r6l,
feladatkiir6r6l, az adatkezel6s m6dj6r61, valamint az adatizolgil"ltat6si kdtelezetts6gek r6szletes

szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 3l .) Korm. rendelel alapj6{ az Onkorminyzat, mint az ellfitfn5rt
felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg{ltat6si kotelezetts6ge kordben, a

kdzszolgilltatilsi szerz6d6s-m6dosit5st elektronikus riton melkiildi a Koordin6l6 szew r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenbenmegegyezlt, j|vdhttgy6lagtr jdkal6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

szerzbdlst kOt0ttek
telepiildsi hullad6k
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