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HULLADnxCAznAr,rOoAsI TozSZoLGALTATAS T Szr;rrz6nft s,

nn6uosirAsa

amely l6trej ott egyrfszt: Dr 6v aszabolcs Kiizs 69 Onkorm ilnyzat
sz6khely: 7 851 Dr Svaszabolcs, Kdzt6rsasS g ter 1 .

PIR sz6m: 331119
ad6szdm: 1 53 3 1 | | 5 -2-02
k6pvi seli : B ar fith Attil6n6 pol g6rmester
mint onkorm 6ny zat (a tov6bb i akb an : 6nkor miny z at)

D6l-Kom D6l-Dun f ntlili Kommunilis Szolg iitat6
Nonprofit Korlftolt Feleldss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si ttt 52.
c6 g e gyz6kszhma; 02 -09 -0 6 4 5 5 6
ad6sz{ma: 1 1 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /P6cs-Kcik6ny Region6lis
Hullad6kke zel6 Kozpont/ ; 1 0040 8 03 3 /Gorcsciny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint Kdz sz olg6ltat6, a tov6hb i akb an : Kiizszolgilltat6

mSsr6szt:

tovSbbiakban egytittesen: Felek - kcizott az alulirott helyen 6s napon az alfhbi felt6telek
mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal hulladekgazdillkod6si k<izszolg6ltat6si szerz6d6st kotottek
Dr|vaszabolcs telepiil6s kizigazgat6si teriiletln az ingatlanhasznill6l<nill keletkez6 telepiil6si
hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit5s6ra" kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgilltat5ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si K6zszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev5telfvel az 1. pont szerinti kdzszolgillatilsi szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

napjhval k<izos megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kozszolgilltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilll.itja el, 6s gondoskodik annak
kezel6s616l.

4. Szerz6d6 felek a teleptil6sen hasznillt hullad6kgytijt6 ed6nyek iirit6si d45t az al6bbiak
szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60literes ed6nv* 48,-
80literes ed6nv 64,-
1 10 literes ed6nv 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6 rlszdre a telepiil6si
dnkorm6nyzat 5ltal kiadott igazolils alapjfn.

5. A kozszolgilltatilsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 6lto zatlanul hatdlyo s ak.

6. Az 511ami hullad6kgazdSlkoddsi kcizfeladat ellf*6s6ra l6trehozott szewezet
kijelol6s6rcil, fe1adatkor6r6l, az adatkezel6s m6dj516l, valamint az adatszolg6ltatSsi
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapl6n az
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6nkorm6nyzat, mint az ellfuthsdrt fele16s, valamint a KdzszolgSltat6 eseti adatszolgilltathsi

kotelezetts6ge kdr6ben, akozszolgilltatilsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv reszdre.

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

mindenbenmegegyezfit, j6vhhagy6lagir jhkaI6.
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