
miisr6szt:

HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

ame ly ldtrej0tt egyr6szt:

MODOSiTASA

Dinnyeberki Kiizs6g 6nkorm6nyzat
sz6khely: 7683 Dinnyeberki, Fo utca32.
PIR sziim: 556112
ad6sziim: I 55561 l2-l -02
kdpviseli: Szab6 Tibor J6zsef polgiirmester
m i nt 6nko rm 6ny zat (a tov6bb i akban : 6n ko rm 6 ny zat)
D6l-Ko m D6l-Du n rin tri li Kom m u nf lis Szolg6ltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii Tirsasdg
szekhelye: 7632Pdcs, Sikl6si [t 52.
c6gf egyz6ksz inna: 02-09-0645 5 6
adilszirma: I I 5 4 1 587 -2-02
KUJ sziima: L00279306
KTJ sziima: I 00468989 /P6cs-Kdkeny Region5l is
H ul laddkkezelo K6zpont/; I 00408033 /G6rcs0ny
hullad6klerak6/
KSH sziima: I 1 541 587-38 1 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kdzszolgilltat6, a tov6bbi akban: K6zszolg6 ltat6

tovtibbiakban egyiittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen ds napon az ali,[,bi feltdtelek mellett:
l. Szerzdd<i felek egymrissal hulladdkgazddlkodrlsi k0zszolgriltatlsi szerzodest k0t6ttek
Dinnyeberki telepiil6s kdzigazgatisi tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kniil keletkez6 telepiilesi
hullad6k gyiijt6s6re, szAllitflsfura, kezel6sdre fenniil16 k0zszolgriltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodl felek az Orsz6gos Hulladdkgazddlkodiisi KiSzszolgiltatiisi Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az l. pont szerinti k6zszolg6ltatiisi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber l. napiiival
ktiz0s megegyezdssel az alitbbiak szerint m6dositj6k:

3. SzerziSdb felek meg6llapodnak, hogy K0zszolg6ltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szdllftja el, 6s gondoskodik annak kezel6sdrSl.

4. Szerz6dti felek a telepiildsen haszniilt hullad6kgyfijtS eddnyek tiritdsi dijrit az aliibbiak
szerint rdgzftik:

Eddnymdret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

60 literes eddny* 70,-
80 literes eddny 93,-
I l0 Iiteres eddny 121.-

*a lak6ingatlant egyediil es eletvitelszenien hasznalo termeszetes szemely ingatlanhasznii.,lo r6szere a telepitl6si
onkormiinyzat ri.{tal kiadon igazol:is alapjrin.

5. A k0zszolgiiltatisi szeruildds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei toviibbra is
viiltozatlan u I hat6lyosak.

6. Az iilami hulladdkgazd6lkodrlsi kOzfeladat ell6tiisrira l6trehozott szewezet kijel0l6s6r<il,
feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6djrlr6l, valamint az adatszolgilltatrisi kotelezetts6gek rdszletes
szabrilyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjrin az Onkormdnyzat, mint az ell6t6s6rt
felel6s, valamint a Kdzszolgiiltat6 eseti adatszolgiiltatrisi kOtelezetts6ge krirdben, a
kdzszolgiiltatdsi szerz6dds-m6dositrist elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szere.

Jelen a Felek annak elolvas6sa es drtelmezdse utiin, mint akaratukkal

D6t-Kem Nonprofit Kft.
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