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Dencsh6za Kiizs6g dnkormdnyzat
szdkhely: 7915 Dencshiza,Petofr utca 50.

PIR sz6m: 332370
ad6sz6m: 1533237 4-2-02
k6pviseli: Kobra Ott6 Lajos polg6rmester
mint onkorm ilnyzat (a tov6bbiakban : Onkorm iny zat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommundlis Szol96ltat6 Nonprofit
Ko116tolt Felel6ss6gii T6 rsas6g
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si tit 52.

c egi egyz6ksz 6ma: 02-09 -064 5 5 6

ad6sz6ma: ll54l58'7 -2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ szdma: I 00468989 /Pecs-K0kdny Region6lis Hulladdkkezel6
Kozpont/; I 00408033 /Gorcsony hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I I 541587-3811-572-02
kepviseli: Bir6 Peter UgYvezet6

mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

tovribbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen es napon az alilbbi felt6telek mellett:

l. Szerz1db felek egymdssal hulladekgazd6lkod6si ktizszolg6ltatilsi szerzildest kdtdttek Dencsh6za

telepiif6s kyzigazgatdsi teruletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 telep0l6si hulladdk gyfjtdsere, szitllitirsira,

kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orszdgos Hulladdkgazd6lkodrisi K0zszolg6ltatiisi Tervben irtak figyelembevdteldvel

az l. pont szerinti k6zszolgiiltat6ii szerzoddsiiket 2016. okt6ber l. napi6val kciz6s megegyez6ssel az al6bbiak

szerint m6dositjdk:

3. Szerz1db felek megdllapodnak, hogy K0zszolg6ltat6 a telep0ldsi vegyes hullad6kot heti egyszeri

rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, es gondoskodik annak kezelds6r6l.

4. Szerz<id6 felek a telepiildsen hasznalt hullad6kgyiijt6 ed6nyek iiritdsi dij6t az al6bbiak szerint rOgzitik:

Ed6nym6ret Esvszeri nett6 iirit6si dii G0
60 literes ed6ny* 49,-

80 literes ed6ny 65,-

ll0 literes edeny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s eletvitelszenien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhasznhl6 rdszdre a telepiil6si

onkorm6nyzat iiltal kiadott igazol6s alapj 5n.

A k6zszolg6ltat6si szerz6ddsjelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tovdbbra is viiltozatlanul hat6lyo-
5.

sak

6. Az 6llami hulladdkgazddlkodasi kozfeladat ell6tds6ra ldtrehozott szervezet kijel6lds6r6l, feladatkdrdr6l,

az adatkezel1s m6dj6r6l, vai-amint az adatszolgilltat6si kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll.
31.) Korm. rendelei alapjrin az 6nkorm6nyzat, mint az ell6tdsdrt felel6s, valamint a Kiizszolgdltat6 eseti adat-

szoig6ltat6si k6telezettsile koreben, a kdzizolgaltatiisi szerz<idds-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koor-

din6l6 szerv r6,sz1re.

Jelen szerzodes-m6dositast a Felek annak elolvas6sa ds drtelmezdse utiin, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, j6v6hagy6lag irj6k al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6
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