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H uLLADEKcazoAlrouAsr xozszolcAlrarAsr szrnz6ons
amely ldtrejdtt egyr6sa: Ivrlnbatty6n Ktizs69 6nkorm inyzata

sz6khely: 7772lvanbattyan, Batthydnyi utca I I .

PIR sz6m: 333937
ad6sziim: I 5333935- I -02
k6pviseli: Czigler Regina polgrirmester
mint cinkormiinyzat (a toviibbiakban : Onkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofi t Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasig
szdkhelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
c6 gj e gyz6ksziim a: 02-09 -064 5 5 6
ad6sz6ma: | 154158'/-2-02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-K6k6ny Regiondtis
Hullad6kkezelo Kdzpont
KSH szrima: I 1541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bi16 P6ter tigyvezeto
mint Krizszolgiiltat6, a tovabbiakban: Ktizszolgriltat6

m6sreszt:

tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdztitt az alulirott helyen ds rapon az akibbi feltdtelek
mellett:

l. Felek egymrissal 2013. augusztus 01. napjrival kezdodl hatillyal kdzszolgiiltatrisi
szerz<iddst kdtdttek IvriLnbatty6n Kdzs6g kdzigazgatiisi teniletin az ingatlanhasznril6knSt
keletkezo telepiildsi hullad6k gyiijtdsdre, szellitasara, kezel6s6re fennrill6 kdzszolg6ltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerz6d6siiket 2017. szeptember l. napiiival, kcizds
megegyez6ssel a k<ivetkezokdppen m6dositjrik:

Az OnkormiiLnyzat a hullad6kgazdrllkod6si kdzszolgdltatdsi dijat az egyes termdszetes szem6ly
ingatlanhasznril6k helyett egy<isszegben megfi zeti az alibbiak szerint:

*a 385/2014. (XIL 3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyed0l ds iletvitelszenien hasznAlf termiszetes
szemely ingatlanhasznd16 riszdre, a telepiildsi onkormAnyzar alral kiadotr igazol4s alapjdn.

3. A kdzszolgiiltatdsi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei v6ltozatlanul
hat6lvosak.

Ed6nymdret Egyszeri nett6 liritdsi dij
(F0

Telepiil6sen hasznalt
eddny darabsziim

Havidij
(nett6 Ft)

I l0-120 liter 178,- 44 33.93 8.-
80 liter 129.- 0 0
60 liter* q1 - 0 0

Minddsszesen: 33.938,-

4. Az tillami hullad6kgazdrllkoddsi kcizfeladat elkikisrira ldtrehozott szeryezet kijeldl6s6r6l,
feladatk<irdrol, az adatkezelds m6djrir6l, valamint az adatszolgAltatAsi kdtelezetts6gek r6szletes

w



szabAlyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapl n az Onkormrinyzat. mint az elkit6s6rt

fetel6s, valamint a Kdzszolgriltat6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezettsdge kdriben, a

kdzszolgriltatisi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megk0ldi a Koordin616 szerv rdszdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositest a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag irjdk al6.

P6cs, 2017. augusztus 18.

Ivinbattydn Kiizs6g
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