
gULLAD EKGAZDAIrOIA sr ro zs ZoLG ALrerAsr sznnz0DE S

MODOSITASA

arnely l6trejott egyr 6szt : Illocska Kiizs6g Onkormfnyzat
szekhely:7775 Illocska, Fo utca 13.

m6sr6szt:

PIR sz6m: 334176
ad6 szitm: I 53 3 417 0 -1 - 02

k6pviseli: Juhos J6zsef polg6r'mester 
..

mint o nkonl 6ny zat ( a to v6bb iakb an: Onko rm flny zat)

D 6l-Kom D 6l-Dundntrili KommunSlis Szolgf ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsasfg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ut 52.

c 6 gj e gy z eksz tnna: 0 2 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6 szlrma 1 1 5 41 587 -2-02
KUJ sz6rna:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 iP6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezelo Ko zpo nt/; 1 0040 8 03 3 /Gorcsony

hulladdklerak6/
KSH sz6ma: 11541587-3 8 11-57 2-02
k6pviseli: Biro P6ter iigyvezeto

mint Ko z s z olghk at6, a to vabb i akb an : Kii zs zo lgflt at6

tovabbiakban egyi.ittesen: Felek - kozott az alulkott helyen 6s napon az alftbbi felt6telek

rnellett:

i. Szeruodo felek egymdssal hulladekgazdhkod6si kozszolg|ltatilsi szerzoddst kotottek

Illocska telepiil6s kozigazgathsr teriiletdn az ingatlanhaszn|lokn|l keietkez6 telepiil6si

lrulladdk gyrijtdsdre, sz/JItilsdra, kezel6s6re fenn6tl6 kozszolghkat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzod| felek az Orsz6gos Hulladdkgazddlkod6si Kozszolg6ltatisi Tervben iltak

figyelembevdtel|vel az 1. pont szerinti kozszolglltatilsr szerz6ddsuket 2016. okt6ber 1.

nap j 6v al ko zo s me ge gy ez6s s el az al6bb iak s zerint mo do sitj 6k :

3. Szerzodo felek megfllapodnak, hogy Kdzszolghllato a telepiildsi vegyes hulladdkot

lreti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilIlrtja el, 6s gondoskodik annak

kezeldsdrol.

4. Szerzod1 felek ateleptldsen hasznhlt hulladdkgyrijt6 eddnyek iiritdsi dii6t az alibbiak

szerint roezitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60 literes ed6ny* a.a -

80 literes ed6ny l.\'\"-)
I 10 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszerrien hasm616 term6szetes szem6ly ingatianhasz:rti6 rdszete a telepril6si

onkorm6nlzat 61ta1 kiadott igazol|s a1apj6n.

5. A kozszolgilltatasi szeruodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is

v iirt o zatlarul hat61vo s ak.

vc{ trc4o3

Az 611ami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellatdshra l6trehozott szewezet

ffifelezetts6gek r6szletes szab6lyair61 szolo 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapjtn az



flnkormdnyzat, mint az ellirtlsert fele16s, valamint a Kozszolgakat6 eseti adatszolgilltathsi

k6telezetts6ge kor6ben, akozszolg|ltatilsi szerz6dds-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s,m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezot, j6vhhagy6lagtti6kal6.

P6cs, 2016 og . LG.
D6l-Kom hlonprofit Kft.

7602 Pf .: 176
Ad6sz6 qr 1 1 54 1 587 -2-02
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolg6ltat6


