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amely l6trejott egyr6szt:
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Hobol Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7971 Hobol, Dobo I. utca2.
PIR sz6m: 555577
ad6sz6m: 1555557 5-2-02
k6pviseli: Nagy Balizs polg6rmester
mint cinkorm ilrryzat (a tovebbiakban: Onkorm inyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6g[ Tdrsasdg
sz6khelye: 7632P6,cs, Sikl6si rir 52.
c6g egyz€ksz6ma: 02 -09 -064 5 5 6
ad6szima: I I 5 4 | 587 -2-02
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul laddkkezel6 KOzponU; I 0040803 3 /Gorcsriny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1541 587-38 tt-S't2-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6

mint Kozszol giltat6, a tov6bbiakban: Kiizszol giltat6

tovdbbiakban egytittesen: Felek - kiizdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

l. Szerz6d6 felek egym6ssal hulladdkgazdSlkod6si k0zszolg6ltat6si szerz6ddst kiittittek Hobol
telepiil6s kdzigazgatflsi tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre,
szlllitAsira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgilltatAssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hulladdkgazdrilkoddsi K6zszolg6ltat6si Tervben frtak
figyelembevdtel6vel az l. pont szerinti kdzszolgSltatdsi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber l. naoj6val koz<is
megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositjrik:

3. Szerzbdl felek meg6llapodnak, hogy Kcizszolg6ltat6 a telepil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeressdggel (dvente 52 alkalommal) szdllitja el, ds gondos[odik annak kezeldsdr6l.

4- Szerz6d6 felek a teleptildsen haszn6lt hulladdkgyijt6 eddnyek tiritdsi dij6t az al6bbiak szerint
rogzitrk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dii Gt)
60 literes ed6ny* 49.-
80 literes edeny 65,-
1 l0 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyedUl 6s dletvitelszenien haszndl6 termdszetes szem6ly ingatlanhaszniil6 reszdre a
teleptil6si <inkorm6nyzat 6ltal kiadou igazol6s alapj6n.

5. A kdzszolg6ltat6si szerz6desjelen okirattal nem drintett rendelkezdsei toviibbra is valtozatlanul
hauilyosak.

6. Az |llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6trlsrlra l6trehozott szeryezet kijeloldsdr6l,
feladatkordr<il, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si k6telezettsdgek rdszletes
szab6lyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az 6nkorm6nyzat, miniaz ell6tAs6rt
fefel<is, valamint a Kozszolglltat6 eseti adatszolgriltatrisi kcitelezetts6ge kciriben, a kcizszolg6ltar6si
szerz6des-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

m6sreszt:

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa
megegyezbt,j6v6hagy6lag irjilk a16,.
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6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal mindenben
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg6ltat6
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