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HULLADEKGAZDALKoDAST KilzszoLcAlrarAsr szERz6nns

amely 16trejcitt egyr6szt:

nrooosirAsa

Huszt6t Kiizs6g dnkorminyzat
sz6khely: 7678 Huszt6t, Kossuth L. utca I l.
PIR sz6m: 334583
ad6sziim: 15334589-l-02
k6pviseli: Kiss Ferenc polg6rmester 

..
mint <inkorm |ryzat (a tovibbiakban: Onkormilnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunflis Szolgiltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si tit 52.
c6 gf e gyz6ksz 6ma: 02 -09 -0 64 5 5 6

ad6szitma: 1 I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma: |00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/; 100408033 /Gorcs<iny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1541587-38 11-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter Ugyvezet6
mint Kcizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

l. Szerz6dci felek egymSssal hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltatisi szerzodd,st kottittek
Huszt6t telepiil6s kbzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo teleptil6si hullad6k
gyfijtds6re, szdllitisira, kezel6sdre fenn6l l6 kdzszol96ltatiissal kapcsolatban.

2. SzerziSdo felek az Orsziigos Hulladdkgazd6lkod6si K0zszolgriltat6si Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az l. pont szerinti kozszolgfitatiisi szerz6desiiket 2016. okt6ber 1. napj6val
krizcis megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6dri felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolg6ltat6 a telepiil6si yegyes hulladdkot heti

egyszeri rendszeressdggel (dvente 52 alkalommal) sz6ll(tja el, ds gondoskodik annak kezelds6r6l.

4. Szerzrld6 felek a telepiildsen haszn6lt hullad6kgyiijt6 ed6nyek iir(t6si dijrit az al6bbiak

szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60 literes ed6ny* 49,-

80 literes ed6ny 65,-

I l0 literes ed6ny 88,-

xa lak6ingatlant egyedul ds 6letvitelszenien haszn6lo term6szetes szemely ingatlanhasznrll6 resz6re a telepiil6si

<inkormilnyzat 6ltal kiadon igazoliis alapjin.

5. A kozszolgiiltatiisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v6ltozatlanul hatrllyosak.

6. Az illlami hulladdkgazd6lkod6si kOzfeladat ell6t6s6ra letrehozott szewezet kijel6l6s6r6l,
feladatkdrdrol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgAltat6si kcitelezetts6gek r6szletes

szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapj6n az Onkorm6nyzat, mint az elliltAslr'
felelcis, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si kcitelezetts6ge kor6ben, a

k6zszolg6ltat6si szerz6dds-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a Koordinil6 szerv r6sz1re.

Jelen szerz<ld6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegyez<it, j6v6hagy6lag irjdk al6.
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