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amely l6trej ott egyreszt'. Ivinddrd a Kiizs6g Onkormin yzata
sz6khely: 7781lvilnd6rda, Kossuth Lajos u.22.
PIR sz6m. 555885
ad6sz6m: I 555588 I -1 -02
k6pviseli : De6k Jozsef polg6rmester
mint 6nkor miny zat (a tovfbbi akban : 6 n ko rm { nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun{ntfli Kommunilis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Siklosi it 52.
cigtregy z5kszhma. 02-09 -0 6 4 5 5 6

adoszitma'. I I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma. 100279306
KTJ szama. 100468989 /Pecs-K6k6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpont
KSH sz6ma: I I541587-3811-572-02
kepviseli. Bir6 P6ter igyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

misr6szt:

tovibbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az ali$bi feltetelek
mellett:

1. Felek egym6ssal 2007. janu6r 01. napj6val kezdiidi| hat6llyal klzszolgiitat6si
szerz6d6st kotottek Iv6nd6rda K6zs6g kozigazgatisi tertileten az ingatlanhasznttloknii
keletkez6 teleptilesi hulladek gyiijt6s6re, sziilitdsira, kezel6sere fenn6llo k)zszolghltat6ssal
kapcsolatban. Felek akozszolg6ltat6si szerz6dest2Ol4.jirnius 30. napj6val felulvizig6ltik es
egyseges szerkezetbe foglalt6k a hullad6krol szolo 2Ol2.6vi CLXXXV. torv6ny (Ht.) 90.9 (8)
bekezd6s6re tekintettel.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6stik 10.2 pontj6t 2017. jtnius 1. napj6val, k6z6s
megegy ezessel a kdvetkezSk6ppen modositj6k:

Az OnkormLnyzat iital aK1zszolgilltat6nak fizetend6 ririt6si dij:
110-120 literes ed6ny. 193,- Ft + AA

Ed6nym6ret
Osszes

darabszim

Havidij/ed6ny
(heti egtszei iiitis

esetdn, atlagos
iiitisi szim 4,3333)

Dijfizet6si idoszak Darabszlm Osszes havidij

I l0-l20liter r03
836,- Ft +Afa

12 h6napra 73 61.052,-+Afa
6 h6napra
(id6szakosan
hasm6lt
insatlanok)

30 25.090,- +Afa



3. A kdzszolgitltatisi szerz6d6s jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az rillami hullad6kgaz dalkodrbi kOzfeladat elletasara l6trehozott szervezet kijelol6s6r5l,
feladatkor6r5l, az adatkezells m6dj6r6l, valamrnt az adatszolgiltatasi kotelezetts6gek r6szletes
szabri,lyair6l sz6lo 6912016. (IX. 31.) Korm. rendelet alapj|n az 6nkorm6nyzat, mint az elletasert
felel6s, valamint a Kdzszalghltat6 eseti adatszolgaltatasi kotelezetts6ge k6r6ben, a
kdzszolgAltatasi szerz6d6s-m6dositrist elektronikus tton megkiildi a Koordin6l6 szery rdszdre.

Jelen szerz<id6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese utiin, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, j6v6hagyolag irjrik al6.

P6cs, 2017. jrinius 9.

Ivdnd{rda Klizszolgiltat6

D6l-Kom NonProfit tift.
7602 Pf .. 176

Ad6szdm: 11 541 587 -2'02
Sz. sz.: K&H Bank Zrt.
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