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HULLADEKGAZDAT.ToTAsT rozszoLGALTATAs I szr;rtzOtn"f ' u' t r

MODosirAse

amely l6trejott egyrlszt: Horvfthertelend Kiizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 7 93 5 Horv6thertelend, F o utca 29 .

PIR sz6m: 334572
ad6szhm: | 53 3 4 51 2- | -02
k6pviseli: Ors6s Ferenc polg6rmester 

..
mint onkorm tny zaI ( a tov6bb i akb an : O nko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrlli Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tdrsas6g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.

c6 gS e gy z6ksz6ma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | | 5 41 581 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szdma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zel6 Kdzp ontl ; 1 0040 8 0 3 3 /Gorcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto

mint Kd z sz olgifitat6, a tov6bbi akb an : Kiiz sz olg6ltat6

tovSbbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az althbi felt6telek

mellett:

1. Szeruodo felek egym6ssal hulladekgazdillkodhsi kozszolg5ltat6si szerz6d6st kdtdttek

Horv6thertelend teiepiil6s kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6lokn6l keletkezo telepiil6si

hullad6k gytijt6s6re, szfllitdsina, kezel6sdre fenn6ll6 kozszolgitltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazdSlkod6si Kozszolgilltat6si Tervben irtak

figyelembev6tel6vel az 7. pont szerinti kozszolg6ltatdsi szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

napi 6v al ko z ci s me ge gy ez6s s el az al abbi ak sz erint m6 do sitj 6k :

3. Szerzldo felek meg6llapodnak, hogy Kozszolgilltat6 a telepiil6si vegyes hulladdkot

heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz|llitla el, 6s gondoskodik annak

kezelds6161.

4. Szerzbdo felek a teleptil6sen haszn6lt hullad6kgyrijt6 eddnyek iirit6si dii6t az al6bbiak

szerint roszitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(FO

60literes ed6ny* 49,-

80literes ed6nv 65,-

1 10 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn|l6 rdszdre a telepiil6si

onkorm6nyzat 6ltal ktadort igazolils alapj6n.

5. A kdzszolg6ltat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v |ltozatlanul hat5lyo s ak.

6. Az tllami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellfiilsfra l6trehozott szervezet

kijeld16s6r61, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6dj516l, valamint az adatszolgSltat6si

k<itelezetts6gek r6szletes szab5lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapifun az



Onkormanyzat, mint az ell6tds6rt felel6s, valamint a KdzszolgilItatl eseti adatszolgdltatisi
kdtelezetts6ge kor6ben, akdzszolgilltathsi szerzbdls.m6dosit6st elektronikus riton megktildi a
Koordin6l6 szew r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s

mindenben me ge gyez6 t, j 6v ihagy 6lag irj 6k al6.

P6cs, 2016. szeptember 26,

6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

D6l-Kosn N*nproflt Kft.
7hp2 Pt." 176
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D6l-Kom Nri-nprofit Kft.
Kdzszolgilltatfl

Horvfthertelend


