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HULLADEKGAZDAT,TouAsT xozszor,cArurAs I szERZ6oBs
MoDosirAsa

amely l6trejritt egyr6szt: Egyhizasharaszti Kiizs6g Onkormfnyzat
szdkhely: TS24Egyhdzasharaszti, Kossuth L. utca 70.

PIR sz6m: 331 13 I
adbszirm'. I 533 I 139-l -02
k6pviseli: Vida Laura Ildik6 polgiirme.ster

mint <inkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : O nko rm 5 nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-DunSntrili Kommunrilis Szolg:iltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii T{rsasdg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.

ce gS e gy zekszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kdzpont/; I 00408 03 3 /G<ircs6ny

hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter tigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgr[ltat6

tov6bbiakban egyuttesen: Felek - kcizdtt az aluiirott heiyen 6s napon azalilbbi feiteteiek meilett:

l. Szerzod,o felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod6si kiizszolg6ltat6si szerzSd6st kdtdttek

Egyh6zash arasztitelepiil6s kozigazgat6si teriiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo teleptil6si

hulladdk gytijtes6re, sz6llitiisara, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgSltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek a kozszolg6ltat6si szerz6d6st 2016. okt6ber 1. napj6val kdzcrs

megegyezessel a sz6llitrlsi rendszeress eg es az tirit6si dijak tekintet6ben m6dositott6k'

3. Szerzodo felek rcigzitik, hogy a2. pont szerinti szerzod6s-m6dositAsban adminisztrilci6s

hiba miatt tevesen kertiltek feltiintet6sre az egyes tirit6si dijak, ezert erre tekintettel jelen

szerzod{s-m6dosit6sban Felek a teleptilesen haszn6lt hulladekgyujto eddnyek iiritdsi di1ifi az

al6bbiak szerint rogzitik, konig6lj6k:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiritdsi dij (Ft)
t6li nyarl

60 literes edeny* 44,- 87,-

80 literes ed6ny 58,- 116,-

I l0 literes ed6ny 79,- 160,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszniil6 termdszetes szemely ingatlanhaszn616 rdszdre a telepiil6si

trnkormiinyzat 6ltal kiadott i gazokis alapj 5n.

A jelen szerzod6s-m6dosit6sban rdgzitett dijak 2016. okt6ber 1. napj6t6l hat6lyosak'



4. A kozszolg6ltat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovSbbra is
v 6lto zatlanul hat6l yo s ak.

5. Aziilami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellitris6ra ldtrehozott szewezetkijel6l6sdrol,
feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgriltat6si kdtelezettsdgek r6szletes
szabiiyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az Onkorminyzat, mint az
ell6tris6rt felelos, valamint a Kdzszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezettsdge kor6ben, a
kozszolgiitatdsi szerzodds-m6dosit6st elektronikus uton megkiildi a Koordiniil6 szerv rdsz6re.

Jelen szerzodes-m6dositdst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m ind enb en me ge gy eziit, j ov ithagy 6lag ir j ik al6.
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