
HULLADEKG AZD ALKoDAsT K0zszoLcar-rarAsr szERz6nns

amely 1 6trej oIt egyt 6szt:

MODOSiTASA

Kast6lyosdomb6 Kiizs6g dnkormf nyzat
sz6l4tely:797 7 Kast6lyosdomb6, F6 utca73,
PIR sz6m: 400686
ad6sz6m: I 5400688- I - I 4
k6pviseli: Kirizs Zsolt polg6rmester
mint onkorm \nyzaI (a tov6bbiakban: Onkormd nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6g{i Tdrsasfg
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c 6 91 e gy zdkszhma: 0 2 -0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6 sz6ma: 1 | 5 4 1 5 87 -2-02
KUJ szfma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/; 1 0040 8033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz5ma: 1 1541587-38 ll-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter igyvezetb
mint Kdzszol g6ltat6, a tov6bbiakb an: KdzszolgSltatf

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

1. Szerziidl felek egym6ssal hullad6kgazdillkod6si kdzszolgilltatdsi szerz6ddst kotdttek
Kast6lyosdomb6 telepiil6s kdzigazgatilsi teriilet6n az ingatlanhasznillll<nill keletkezl telepiildsi
hulladdk gyfjt6sdre, szilllithsbra,kezelds6re ferur6ll6 kdzszolglltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 fBlek az Orszdgos Hullad6kgazddlkod6si K6zszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az 7. pont szerinti kozszolgilltatfusi szerzlddsiiket 2016. okt6ber 1. napj6val
kozos megegyez6ssel az alfibbiak szerint m6dositj6k:

3. SzerziSdl felek meg6llapodnak, hogy K0zszolg6ltat6 a telepiildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz|llitja el, ds gondoskodik annak kezeldsdr6l.

4. Szerz6d6 felek a telepiildsen haszn6lt hulladdkgytijt6 eddnyek iirltdsi dij6t az alilbbiak
szerintrogzilik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 literes ed6ny* 49.-
80 literes eddny K5-
I 10 literes ed6nv 88,-

*a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszeriien haszrdl6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6ll reszere a telepiildsi
onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolas a1apj6n.

5. A kdzszolgSltatilsi szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is
v 61lo zatlanul h at6 lyo s ak.

6. Az fullami hulladdkgazd6lkodSsi kdzfeladat ellatdshra ldtrehozott szervezet kijel0l6sdr6l,
feladatk0r6r6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgdltat6si kotelezetts6gek r6szletes
szab6lyan6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelel alapjfun az Onkormdnyzat, r'njrt- az ellfitfusert
felel6s, valamint a Kdzszolgiltat6 eseti adatszolgilltatdsi kcitelezetts6ge k<ir6ben, a
kdzszolgilltat6si szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szbre.

Jelen szerziid6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utan. mint akaratukkal
mindenben megegy ez6t, j6vrihagy6lag trjzk al6.
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