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Hur,r,ADrxcnzuAr,rouAsr xozszolcAr,rarAs t szuprz6ur s
MoDosirAsa

amely l6trejcitt egyrdszt: Kisd6r Kiizs6g Onkormr[nyzat
sz6khely: 7814 Kisddr, Petofi fica 52.
PIR sz6m: 333872
ado szitm'. 1 5 3 3 3 87 0 - 1 -02
kdpviseli: Dr. Acs Imre polg6rmester
mint cinkorm iny zat (a to v6bbi akban : O n ko rm 6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommundlis Szolgrlltat6
Nonprofi t Korkltolt Felel6ss6gti T6rsasrig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszdma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: I 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100219306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kcikdny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpont/; 1 0040803 3 /Gdrcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint K<izszol g6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol giltat6

tovribbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az aiuiirott heiyen es napon azalirbbr felteteiek meiiett:

l. Szerzodo felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgiitatisi szerzod6st kdtottek
Kisd6r telepiilds kozigazgat6si teri.ileten az ingatlanhasznill6kn6l keletkezo telepiilesi hullad6k
gytijt6sdre, szillititsira. kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek a kozszolgiiltat6si szerzod6st 2016. okt6ber l napj6val koztis

megegyezessel a sz6llit6si rendszeresseg es az iirit6si dijak tekintet6ben m6dositott6k.

3. Szerzodo felek rogzitik, hogy a 2. pont szerinti szerzod6s-m6dosit6sban adminisztr6ci6s
hiba miatt t6vesen keriiltek felti.intet6sre az egyes iirit6si dijak, ezert erre tekintettel jelen

szerzod6s-m6dosit6sban Felek a telepiildsen haszn6lt hullad6kgytijto eddnyek iiritdsi dilit az

al6bbiak szerint r<igzitik, konigSlj 6k:

Ed6nymeret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 teres ed6ny* 57,-

80 teres ed6ny 76,-
110 literes ed6ny 96,-

*a lak6ingatlant egyediil ds eletvitelszenien haszr6l6 termeszetes szemely ingatlanhaszniil6 rdsz6re a telepiil6si
dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

A jelen szerzod6s-m6dosit6sban rdgzitett dijak 2016. okt6ber l. napj6t6l hat6lyosak.



4. A kdzszolgdltat6si szerzodl,s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei toviibbra is
v 6lto zatlanu I hat6l yo s ak.

5. Azdilamihullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladat ell6tils6ra ldtrehozott szewezetkijel<il6s6rol,
feladatkdr6rill, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si kdtelezetts6gek r6szletes
szabiiyair6lsz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapj6n az Onkormdnyzat, mint az
ell6tris6rt felelos, valamint a Kcizszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si kcitelezetts6ge kdr6ben, a
kozszolgiitatlsi szerzod6s-m6dositrist elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal
mi ndenb en me ge gy ezot, j 6 v6ha gy olag irj ak al 6.

P6cs,2017. mfrcius 1.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolg6ltatri


