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amely l6trej ott egyrflszt: Dr6vacsehi Kiizs6g dnkorminyzat
sz6khely: 7 849 Drhvacsehi, Kossuth utca 2.
PIR sz6m: 335250
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k6pviseli: N6meth Tam6s polgSrmester
mint <inkorm funyzat (a tov6bbiakban: dnkormfnyzat)
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Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ttt 52.
c6 gS e gy z6kszdma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szfrma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /I'6cs-Kok6ny Region5lis
Hullad6kke zel6 K6zp ontl ; 1 0040 8 0 3 3 /Gdrcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezetf

mint K<iz sz olg6ltat6, a tov6bbi akb an : Kiizszolgfiltatf

m6sr6szt:

tovabbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

1. Szerz6d6 felek egymSssal hulladekgazdillkod6si kozs,zolgdltaIlsi szerz6d6st kotdttek
Dr6vacsehi telepiil6s kozigazgatdsi tenilet6n az ingatlanhasznill6kn6l keletkez6 teleptil6si
hullad6k gffit6s6re, sz6lliths6ra" kezel6s6re fenn6l16 kdzszolgfultat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad5kgazd6lkod6si Kdzszolghltat6si Tervben irtak
figyelernbev6tel6vel az l. pont szerinti kozszolg6ltatdsi szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

napjhval kcizos megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositjSk:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgilltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szillllilla el, 6s gondoskodik annak
kezel6s616l.

4. Szerz6d6 felek a telepiil6sen hasznillt hullad6kgyrijt6 ed6nyek tirit6si dijht az al6bbiak
szerint roszitlk:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

60literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6nv 65.-
I 10 literes ed6nv 88,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 rdsz1re a telepiil6si
<inkorm6nyzat 5ltal kiadott igazolils alapj6n.

5. A kozszolg|ltathsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovSbbra is
v illtozatlanul hatSlyo s ak.

6. Az ilIlami hullad5kgazd6lkod6si kozfeladat elliltSshra lltrehozott szervezet
kijel<i16s6r61, feladatkcir6rcil, az adatkezel6s m6dj5r61, valamint M adatszolgilltatfisi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapjhn az

\-ry



6nkorm6nyzat, mint az ell6ths6rt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolgSltatilsi

kotelezetts6ge kdreben, akiizszolgilltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szere.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal

mindenb en me ge gy ez6t, j 6v ihagy 6lag iq hk al6.
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