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H u L LAD itrce tzoA l r o u A s I ro z s z o t c A I u rA s I szr,ptz6 o n s
MoDosirAs,q.

amely l6trejdtt egyreszt: Helesfa Kiizs6g Onkormfnyzat
sz6khely: 7683 Helesfa, Fo utca 55.

PIR sz6m: 556123
ad6sz6m: 1 5556129-l-02
kdpviseli: Gondos Gyula Jiinos polg6rmester
mi nt onkorm itny zat (a to v6bbiakban : On ko rminyzat)

m5sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntfli Kommundlis Szolgfltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti Tr{rsas{g
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.

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

ad6sz6ma: I I 541 587'2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul ladekkezelo K6zpont/; 1 0040803 3 /Gcircsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter i.igYvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgfltat6

tov6bbiakban egyiittesen: F'elek - kozdtt az alulirott helyen es napon azalihbi felt6telek mellett:

l. Szerzodo felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6st kdttlttek

Helesfa telepiilds kIzigazgat6si teriilete n az rngatlanhaszn6l6kn6l keletkezo teleptildsi hulladek

gyrijtds6re, sziilitdsira. kezel6s6re fenn6ll6 kcizszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek a kozszolgeltatesi szerzod6st 2016. okt6ber l. napj6val kozcis

megegyez6ssel a sz6llit6si rendszeress eg 6,s az tiritdsi dijak tekintet6ben m6dositottdk.

3. Szerzodo felek r<igzitik, hogy a2. pontszerinti szerzod6s-m6dosit6sban adminisztr6ci6s

hiba miatt t6vesen keriiftek felttintetdsre az egyes i.iritdsi dijak, ezdrt erre tekintettel jelen

szerzod6s-m6dosit6sban Felek a telepiil6sen haszn6lt hullad6kgytijto ed6nyek tirit6si dii6t az

al6bbiak szerint rogzitik, konig6lj 6k:

Edenym6ret Egyszeri nett6 i.iritdsi dij (E1)

t6li ny6ri

60 teres eddny* 44,- 88,-

80 teres ed6ny 59,- 1 18,-

I 10 literes ed6ny 80,- 162,-

*a lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszertien haszn6l6 termeszetes szemely ingatlanhaszniio reszdre a telepiildsi

0 n korm6ny zat ei ltal ki adott igazolils alapj 6n.

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



4. A k<izszolg5ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v iito zatlanul hat6l yo s ak.

5. Aziilami hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladat ell6tiis6ra ldtrehozott szervezetkijelcildsdrol,
feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgdltatrisi kdtelezettsdgek rdszletes
szabiilyair6lsz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjrin az Onkormdnyzat, mint az
ell6t6s6rt felelos, valamint a Kdzszolgiitato eseti adatszolg6ltat6si kotelezetts6ge kor6ben, a
kdzszolgiiltatdsi szerzodds-m6dosit6st elektronikus irton megktldi a Koordin6l6 szerv reszere.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s drtelmez6se utiin, mint akaratukkal
mindenben me ge gy ez6t, j 6v6hagy olag irj 6k al6.

P6cs,2017. mircius 1.
iJ6l-Korn Nonprofit Kft.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg{ltat6


