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Drdvaivdnyi Kiizs6g Onkormrinyzat
sz6khely: 7960Drbvaivinyr, Kossuth utca 31.
PIR sziim: 555193
ad6sz6m: | 5 5 5 5197 -l-02
k6pviseli: Gy<irgyei Zsolt polg6rmester
mintdnkormlnyzat(atov6bbiakban:Onkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntr[li Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasrig
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
c 6 gtr egyzlksz{ma: 02 - 09 -0 6 4 5 5 6
ad6szdma: | | 5 41 587 -2-02
KUJ szr{ma: 100279306
KTJ szSma: 100468989 /?6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/; 1 00408033 /Gorcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-38 lt-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezetl
mint Kdzszol g6lta|6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltatti

tov5bbiakban egyiittesen: Felek - kdz}tt az alulirott helyen 6s napon az aldbbifelt6telek mellett:

l. Szerzbdi! felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si kflzszolgbltatilsi szerz6d6,st k6t0ttek
Dthvaivilnyr telepiil6s kilzigazgatilsi teriilet6n az ingatlanhasznilllknilt keletkez6 telepiildsi
hulladdk gyiijtdsdre, szSllitasftra, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltatdssal kapcsolatban.

2' Szerzfidb felek az Orsz6gos Hulladlkgazdalkoddsi Kdzszolgilltat6si Tervben lrtak
figyelembev6tel6vel az 1. pont szerinti kozszolgilltatiisi szerz6ddsuket 2b16. okt6ber 1 napj6val
kozos megegyez6ssel az alilbbiak szerint m6dositjrik:

3. Szerz1db felek megdllapodnak, hogy Kdzszolgilltat6 a telepiil6si vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szlllitja el, 6s gondoskodik annak kezelds6r6l.

4. Szerz6d6 felek a telepiildsen hasmfuk hulladdkgyrijt6 ed6nyek uritdsi dijdt az al6bbiak
szerint rogzitk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6nv 65.-
1 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyedtl 6s dletvitelszeriien haszni4Ll6 termdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6szdre a telepiil6si
dnkorm6nyzat 61ta1 kiadott igazolds a1apj6n.

5' A k0zszolg6ltathsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is
v Slto zatlanul hat6lyosak.

6' Az flllarni hulladdkgazd6lkod6si kOzfeladat ellirtilsdra l6trehozott szewezet kijel0l6s6r61,
feladatktirdr6l, az adalkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltat6si kdtelezetts6gek r6szletes
szab6lyan6l s2616 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az 1nkormilnyzat, mint az el16t6s6rt
felel6s, valamint a Kozszolgilltar6 eseti adatszolgilltatfusi kdtelezetts6ge kor6ben, a
k6zszolg6ltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 izew r6sz6re.

Jelen szerzbd6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegy ezbt, j6vdhagy 6lag qek al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg6ltat6
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