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amely ldtrej citt egyrdszt: Kisbeszterce Ktizs6g Onkormdnyzat
sz6khely:7391 Kisbeszterce, Kossuth L. utca 15.
PIR sz6m: 333641
ad6sziim: 1 5333643-l -02
k6pviseli: Sztics R6bert S6ndor polg6rmester
mint cinkorm 6ny zat (a tov6bbiakban : 6nko rm6ny zat)

D6l-Kom D6l-D u nrintrili Kom m unf lis Szolgdltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si trt 52.
ce gS e gy zekszitma: 02 -0 9 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: 1 1 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hul laddkke zelo KiizponV; I 00408 03 3 /G6rcsdny

m6srdszt:

hullad6klerak6/
KSH szdma: I 1 541 587 -381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto

mint Krizszolg6ltat6, a tovribbiakban: Kiizszolg{ltatri

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdz6tt az alulirott helyen 6s napon azali.tbi felt6telek mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiltatilsi szerzoddst kdtdttek
Kisbeszterce teleptil6s kdzigazgat6si terulet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo telepi.ildsi
hulladdk gytijt6sdre, sziilititsira. kezel6s6re fenn6ll6 klzszolgiitat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev6televel az I . pont szerinti kdzszolg6ltatfsi szerzoddstiket 2016. okt6ber I . napj6val
kdzds megegyezf,ssel az al6bbiak szerint m6dositjak:

3. Szerzbdl felek meg6llapodnak, hogy Kcizszolgriltat6 a telepi.ildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szflllitja el, 6s gondoskodik annak
kezel6s6rol.

4. Szerz6do felek a teleptil6sen haszn6lt hulladekgytijt6 edenyek i.irit6si dijit az al6bbiak
szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 i.irit6si dij
(FO

60 literes eddny* 59,-

80 literes edeny 78,
1 l0 literes eddny 107,-

*a fak6ingatlant egyedi.il 6s iletvitelszenien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6lo r6.szd,re a telep0l6si
Onkorm6nyzat 6l ta I kiadott t gazolits alapjiln.

5. A kcizszolg6ltat6si szerz6dds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is
v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. AzAllami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ellirtirsiral6trehozott szervezetkijelol6serol,
feladatkdrerol, az adatkezel6s m6djarol, valamint az adatszolg6ltat6si kdtelezettsegek r6szletes
szabhlyairolszolo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az Onkormdnyzat, mint az



ell6t6sdrt felelos, valamint a Krizszolg6ltat6 eseti adatszolgriltat6si k<itelezetts6ge kcirdben, a
kozszolg6ltati.si szerzodds-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a Koordindl6 szerv resz6re.

Jelen szerzod6s-m6dositast a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezdse utdn, mint akaratukkal
m indenben me gegyezot, j 6viihagy 6lag irjik ala.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgf ltatri
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