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MODOSiTASA

amely l6trej<itt egyrlszt: Gyiingyfa Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7954 Gyongyfa, Petdfi $ca32.
PIR szrim: 335986
ad6 szfim: 1 53 3 59 82 - | -02
k6pviseli : Nagy Attil6nd polg6rmester
mint onkorm lnvzaI (a tov6bbiakb an : 6 n ko rmfnvzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommundlis Szolgriltat6
Nonprofit Korldtolt Feleldss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si trt 52.

' c6gjegyz6kszdma;02-09-064556
ad6szhma | | 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zeI6 Kozpont/; 1 0040 8 03 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint K oz sz olgtltato, a tov6bb i akb an : Kiiz s z o lg6lt at6

tov6bbiakban egyiittesen: Feiek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbr felt6telek
mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal hullad5kgazdtikodSsi kozszolgSltat6si szerz6d6st kotottek
Gyongyfa telepiil6s kozigazgat5si teri.ilet5n az ingatlanhasznSl6knill keletkez6 telepiil6si
hullad6k gyiijt6s6re, sztllitilstra. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiltatAssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolg|ltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 1. pont szerinti kozszolgilltathsi szerzcid6siiket 2016. okt6ber 1.

napjdval kozds megegyezlssel az alabbiak szerint m6dositjak:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kozszolgiltat6 a teleptil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz|llitla el, 6s gondoskodik annak

kezel6s616l.

4. Szerz6d6 felek a teleptil6sen haszn|lt hullad6kgffit6 ed6nyek iirit6si dijdt az al6bbiak
szerint rogzitrkl.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60literes ed6ny* 49,-

80 literes ed6nv 6s.-
1 10 literes ed6ny 88"-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien hasznSl6 tern6szetes szem6ly ingatlanhasznllo r5sz5re a telepiil6si
onkorm6nyzat 61tal kiadott igazolils alapj6n.

5. A kdzszolgtltathsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 6Ito zatlanul hat6l yo s ak.



O. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellatdsara l6trehozott szewezet

kije1o16s6r61, fe1adatkdr6r6l, az adatkezel6s m6dj6r61, valamint az adatszolgillathsi
kdtelezetts6gek r6szletes szab5lyair6l sz6l6 6912016. (I[ 31.) Korm. rendelet alapjiln az

6nkorm6nyzat, mint az elllthsdrt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolgLltatdsi

kotelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolgilltathsi szerz6d6s-m6dositdst elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szew rflszere.

Ielen szerz6d6s-m6dositSst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezft, j6vihagy6lagir jdkal6.

P6cs. 2016...9.$. ;. 9.9:

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgf,ltatf
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