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HULLADEKcAZDALKoDAsT KilzszoLcAr,rarAsl sznRz6ons \

amely l6trej 6 lI e gyr 6 szt:

na6nosirAsa

Drf vafok Kiizs6g Onkormdnyzat
sz6khely: 7967 Dr|vafok, F6 utca l.
PIR sz6m: 332402
ad6szdm: | 5332408 -l -02
kepviseli: P6lfu Tibor polg6rrnester
mint 6nkorm inyzat(a tov6bbiakban: dnkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si irt 52.
c6gj egyz6ksz 6ma: 02-09 -0 64 5 5 6

ad6 szhma'. | 1 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 700279306
KTJ szSma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 K0zpont/; 100408033 /Gdrcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 154 1587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezetil
mint Kozszol g6ltat6, a tov6bbiakban :, KilzszolgSltatil

tov5bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerz6d6 felek egymdssal hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6si szerz6ddst kdtdttek
Dr6vafok telepiilds kdzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhasznilliknill keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyrijtdsdre, sz6llit6sdra, kezelds6re fenn6ll6 kdzszolgilItat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzfidb felek az Orsz6gos Hulladdkgazdrilkod6si K0zszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev6teldvel az 1. pont szerinti kdzszolg|Itatasi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber l. nap.i6val
koz6s megegyez6ssel az alihbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzbdf felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgiltatf a teleptil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szilllilja el, 6s gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4, Szerz6db felek a telepiildsen hasznillt hullad6kgyrijt6 eddnyek 0rit6si dij6t az alitbbiak
szerint rogzittkl.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60 literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6nv 65.-
I 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6lefvitelszeriien hasznal6 termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6 rdszdre a teleptil6sr
<inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolas alapj6n.

5. A klzszolgilltatdsi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is
v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. Az illlami hullad6kgazddlkod6si krizfeladat ell6tds6ra ldtrehozott szewezet kijeltil6s6r6l,
feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolghltat6si kdtelezetts6gek r6szletes
szab6lyak6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendeletd,apjinaz 6nkorm6nyzal,mintazell6tSs6*
felel6s, valamint a Kozszolgilltat6 eseti adatszolg|ltathsi kcitelezettsdge kcirdben, a

klzszolgilllatdsi szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek arurak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut5n. mint akaratukkal
m indenben me ge gy ezbt, j 6v 6hagy 6lag 14 6k al6.
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