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HULLADNXCAZOAT.,TOOASI ToZSZOLGAI,TATAST SZF,P.ZONNS ]

amely l6trej ott egyr 6szt;

MODOSITASA

Gordisa Kiizs6g Onkorm6nyzat
sz6khely: 7853 Gordisa, Kossuth L. utca 12.
PIR sz6m: 335261
ad6szhm: I 533 5267 -I -02
k6pviseli : LukScsn6 Kislaki Zsuzsanna polg6rmester
mint cinkorm fnyzat ( a tov6bb i akb an : 6nkor miny zat)

D6l-Kom D6l-Dun intrfli Kommun6lis Szolg 6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ft 52.
c6 gS e gy z5kszirma; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szSma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /I'6cs-Kcik6ny Region6lis
Hullad6kke zel6 Kozpont/ ; I 0040 8 03 3 /Gorcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I I 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint K<i z sz olgSltato, a tov6bb i akb an : Kiiz szo lgiitatil

m6sr6szt:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdz6tt az alulirott helyen 6s napon az al{hbi felt6telek
mellett:

1. Szerz6d6 felek egymSssal hullad5kgazdillkod5si k<izszolg6ltat6si szerz6d6st k<itottek
Gordisa telepiil6s kozigazgathsi teriilet6n az ingatlanhasznSl6l<nil keletkez6 telepiil6si
hullad6k gffit6s6re, sz6llit6sdra, kezel6s6re fenn61l6 kozszolgiltatSssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orszdgos Hullad6kgazdillkodfisi Kozszolgilltat6si Tervben irtak
figyelembev5telfvel az 1. pont szerinti kozszolgfiltathsi szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

napj|val kozcis megegyez5ssel az al6bbiak szerint m6dositjak:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy KcizszolgSltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szSll.itla el, 6s gondoskodik annak
kezel6s616l.

4. Szerz6d6 felek a telepiil6sen hasznSlt hullad6kgyrijt6 ed6nyek tirit6si dij6t az al6bbiak
szerint rogzitik:

Ed6nyrn6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

60literes ed6nv* 49,-
80literes ed6nv 65,-
110 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6lefvitelszeni.en haszn5l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn|l6 rdsz5re a telepiil6si
onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapjttn.

5. A kozszolgilltatilsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v Slto zatlanul hat6lyo s ak.

6. Az flllami hullad6kgazdSlkodSsi kozfeladat ellfithsira l6trehozott szervezet
kije1d16s6r61, feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6dj6161, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szabSlyair6l sz6l6 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapjfin az



6nkorm6nyzat, mint az ell6ths6rt felel6s, valamint a K<izszolgilltat6 eseti adatszolgilltathsi
k<itelezetts6ge kdr6ben, akozszolgSltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szew r6szere.

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

mindenbenmegegyezdt, j6v{hagy6lagir jhkal6.

P6cs. 2016.....4.$. lo,

D6l-Kom Nbnprofit Kft.

q


