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MODOSITASA

amely l6trejott egyr6szt: Drfvasztfra Kiizs6g onkorm6nyzat
szdkhely: I 9 60 Dr 6v asztitr a, Ko ssuth utca 1 0 6.
PIR sz6m: 334802
ad6 szfmr: I 5 3 3 4802 - | -02
kdpviseli : Mato/rcz S6ndor polg6rmester
m int <inkorm inyz at ( a to v6bb i akb an : 6nkor mhny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunflis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Feleldss6gii Tirsasfg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si it 52.
cd gtr e gy z lkszhma 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6szftma: | | 5 41 5 87 -2-02
KUJ szrlma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zel6 Kozp ontl; 1 0040 8 0 3 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH szrima: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint Kdz sz ol g|ltato, a tov6bb i akb an : Kiiz sz o lg6ltat6

tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi feltdtelek
mellett:

1. Szetz6do felek egym6ssal hulladdkgazdillkodfsi k<izszolgfitatisi szerz6ddst k6t6ttek
Dr|vasztfra teleptil€s l(izigazgat6si teriilet6n az ingatlanhasznfi6knitl keletkez6 telepuldsi
hulladdk gyiijtds6re, sz5llit6s6ra" kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgiltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolgftltat6si Tervben irtak
figyelembev1tellvel az 1. pont szerinti kdzszolgilltatiisi szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.
napj|val kdz<is megegyez1ssel az alfbbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgilltato a telepiildsi vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak
kezelds616l.

4. Szerzod6 felek a telepiil6sen hasznfit hulladdkgyrijt6 eddnyek tiritdsi dijSt az al6bbiak
szerint rogzillk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

60literes ed6nv* 49.-
80literes ed6nv 6s,
I 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien hasm6l6 termdszetes szemdly ingatlanhasznfi6 rlszere a teleptil6si
onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazoT|s alapjhn.

5. A kozszolgilltatdsi szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is
v ilItozatlanul hatdlyo sak.

6. Az 511ami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellfuthsfxa l6trehozott szewezet
kijel<i16s6r61, feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolgdltatfsi
kdtelezetts6gek r6szletes szab61yar6lsz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapjan az



OnkormSnyzat, mint az ellifilsert felel6s, valamint a Kozszolgaltat6 eseti adatszolgiltathsi
k6telezetts6ge koreben, akozszolghltatilsi szerz6d6s-m6dositSst elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szew r6sz6re.

JeIen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se utdn, mint akaratukkal
mindenbenmegegyez6t, j6v6hagy6lagirjdkalS.
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