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MODOSITASA

amely l6trejott egyr6szt: Drdvakeresztrflr Kiizs6g Onkormfnyzat
sz6khely: 7967 Drfwakercsztir, Pet6fi utca 66.

PIR sz6m: 334989
ad6 szhm: | 53 3 49 8 I - | -02
k6pviseli: Cserdi Zsolt polgrlrmester 

..
mint onkorm iny z at (a to vabbi akb an : Onko r milny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrfli Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Kork{tolt Felel6ss6gii Tdrsasf g

sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ft 52.

c6 gtr e gy z 5kszitma; 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1 5 41 587 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkke zel6 Kdzpont/ ; I 0040 8 03 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter igyvezeto

mint Kd z sz ol g5ltat6, a tov6bb i akb an : Kiiz sz ol g iltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alihbi felt6telek
mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladdkgazdillkod6si kdzszolgfitatilsi szerz6d5st kdt<ittek

Dr6vakeresztirr telepiills kozigazgat6si tertlet6n az ingatlanhaszniioknftl keletkez6 telepiildsi
hullad6k gyrijt6s6re, sztilitftsira. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgtitat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodl felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkodSsi Kozszolgtitat6si Tervben irtak
figyelembevltellvel az 1. pont szerinti kdzszolgfitat6si szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

napj6val kozos megegyezlssel az alabbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kozszolgiitat6 a teleptil6si vegyes hullad6kot

heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, 6s gondoskodik annak

kezel6s6161.

4. Szerzodo felek a teleptldsen haszn6lt hullad6kgyrijt6 ed6nyek iiritdsi dijSt az al5bbiak

szerint rogzitrk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6
(F0

iirit6si dij

60literes ed6ny* 49,-

80 literes eddnv 65,-

1 10 literes ed6nv RR-
"'t

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn616 termdszetes szemdly ingatlanhasznill6 reszerc a telepiil6si

onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

5. A kdzszolgilltatfsi szerzodes jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is

v tito zatlanul hat6l yo s ak.

6. Az 611ami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ell6t6sira l6trehozott szewezet

kije1o16sdr61, feladatkor6rol, az adatkezelds modj6161, valamint az adatszolgilltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjSn az



Onkorm6nyzat, mvrt az ell6t6sert felel6s, valamint a KozszolgSltat6 eseti

kdtelezetts6ge kdreben , a kdzszolgilltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus
Koordin6l6 szew r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n,

adatszolgLltathsi
riton megkiildi a

mint akaratukkal

ffi ,il-K*sn NonPnofit Kft'
7602. PI." 176

Adcszdm: 11 5+1587 -2-02
Sz, sz.: {A{Bank Ztt'
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6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgfltat6


