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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgdltat6

amely letrejott egyr6szt:

m6sreszt:

Jelen szerzodds-m6dositdst a Felek annak

megegy ez6t, j6v6hagy6l ag irj rik al 6.

P6cs, 2016...Q.3.,.}-9,......

Kat6dfa Kiizs6g Onkormdnyzat
sz6khely: 7914 Katildfa, Zrinyt utca 29.
PIR sz6m: 334868
ad6sz6m: I 5334864-l -02
kepviseli: Szab6 Mikl6sne polg6rmester

mint <inkorm inyzat (a tov6bbiakban: 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunr{ntrili Kommun6lis Szolgriltat6 N onprofi t

elolvas6sa 6s ertelmezese ut6n, mint akaratukkal mindenben

Ko116tolt Felel6ss6gff T6 rsasSg
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si ft 52.
c 6 gtr egy z5kszlma: 02 - 09 -0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 l54l 587 -2-02
KUJ sz6ma: 1002'?9306
KTJ sziima : I 00468989 /Pdcs-Kdkdny Region6l i s H ul ladekkezeki
Kozpont/; I 00408033 /Gorcsony hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1541587-3811-572-02
-";','"'J'"3i::i;::tH:::i'ulo,uuou",Kiizszorg,rtat6

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

1. Szerzodb felek egym6ssal hullad6kgazddlkod6si k0zszolgdltat6si szerz6ddst k6t6ttek Katddfa telepiil6s

kozigazgatilsi tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 teleptildsi hulladdk gyiijt6sdre, szdllit6sdra, kezelesere

fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orszdgos Hullad6kgazd6lkod6si K0,zszolg6ltat6si Tervben frtak figyelembevdtelevel

az l. pont szerinti kozszolgiiltatiisi szerzodes0ket 2016. okt6ber l napi6val kozos megegyez6ssel az al6bbiak

szerint m6dositj6k:

3. Szerzodb felek megdllapodnak, hogy Krizszolg6ltat6 a telepiildsi vegyes hulladdkot heti egyszeri

rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szrlllitja el, es gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4. Szerz6d6 felek a telepiil6sen haszn6lt hulladdkgytijt6 eddnyek iiritdsi dijdt az akibbiak szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Eevszeri nett6 iiritesi dii G0
60 literes edeny* 49.-

80 literes edeny 65,-

I l0 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszeriien haszniil6 termdszetes szemely ingatlanhaszn6l6 rdszere a telepiil6si

<inkorm6nyzat 6ltal kiadou igazolAs alapjin.

5. A k6zszolg6ltat1si szerz6desjelen okirattal nem erintett rendelkezdsei tov6bbra is v6ltozatlanul hatdlyo-

sak.

6. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra ldfrehozott szervezet kijel0lesdr6l, feladatkdrercil,

az adatkezel€s m6dj6r6l, vaLmint az adatszolgilltat6si k6telezetts6gek reszletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll.
31.) Korm. rendelei alapj6n az Onkorm6nyzat, mint azellirtdsdrt felel6s, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adat-

szoig6ltat6si k6telezetts8ge kordben, a k0zszolg6ltatdsi szerzldds-m6dosit6st elektronikus titon megkiildi a Koor-

din6l6 szerv r6sz1re.
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