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Din nyeberki Kiizs6g Onkormdn yzata
szdkhely: 7683 Dinnyeberki, Fo 0t22.
PIR sz6m: 556112
ad6sz6m: I 5556 I 12-1 -02
kdpviseli: Szab6 Tibor polg6rmester 

..
m i nt 6 nkorm 6ny zat (a tov6bb i akban : O n korm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Komm un6lis SzolgSltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gfi T6rsasig
szdkhelye: 7 632 PEcs, Sikl6si [t 52.

cd gtre gy zdkszdma 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00408033 /Gdrcsdny hulladdklerak6/
1 01 9 1 57 7 4 I Szigetv 6r hullad6klerak6/
101336027 /Pdcs, Eperf,ls rit 3./
KSH sz6ma: I 1541587-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter i.igYvezeto

m i nt Kdzszo I giiltat6, a tovribbiakban : Ktizszol griltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az alihbi feltdtelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2013. janu6r 01. napj6val kezdodS hat6llyal kozszolgiiltat6si szerzod6st

k6t6ttek Dinnyeberki Kdzs6g klzigazgatisi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6knSl keletkez6 teleptildsi

hulladdk gyrijtdsdre, sz6llit6s6ra, kezel6sdre fenn5l16 kozszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzoddsiiket
kdvetkezok6ppen m6dosftj6k:

2017. m6rcius l. napjilval, kozcis megegyez6ssel a

Az flnkorm ilnyzat riltal a Kozszolg6ltat6nak fizetend6 iiritdsi dij:
I l0- 120 literes ed6nY: 127,- Ft + Afa

50 hfuztarths figyelembevdtel6vel fizetendo havidij: 27.517,- Ft + Afa

3. A kdzszolg6ltat6si szerzoddsjelen okirattal nem drintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az iilami hullad6kgazd6lkodrisi kcizfeladat ell6tris6ra l6trehozott szervezet kijel<il6s6rol,

feladatkdrdrol, az adatkezelds m6djrlr6l, valamint az adalszolg6ltatrisi kdtelezetts6gek r6szletes

szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 3l) Korm. rendelet alapj6n az Onkormdnyzat, mint az ell6t6sdrt

felelos, valamint a Kdzszol96ltat6 eseti adatszo196ltat6si kcitelezettsdge kdrdben, a

k6zszolg6ltatdsi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus fton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzodds-m6dos[t6st a Felek nak elolvas6sa 6s

mindenben megegyezot, j6v6

P6cs,2017. februir 28.
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Dinnyebe Kiizszolg6ltat6

Kft.


