
Dr- - tT -o-2-D-Y4/.a-t/Zoz7
HULLADpTc^q.znAr,xooAst xozszol,cA LTATAs I sznRz6nns

MoDosirAsa

amely l6trejcitt egyreszt: Kisd6r K0zs6g Onkormdnyzat
sz6khely: 7814 Kisddr, Petofi utca 52.

PIR sz6m: 333872
ad6sz6m: 1 5333870-l -02
kdpviseli: Dr. Acs Imre polg6rmester ..

mi nt <inkorm 6ny zat (a tov6bb iakban : O nko rm d nyzat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommundlis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: 1 1 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladekkezelo Kdzpont/; I 0040 8 03 3 /G<ircs<iny

hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto

mint K<izszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

tovribbiakban egyiittesen: Felek - k<izdtt az alulirott helyen 6s napon azalitbbi felt6telek mellett:

l. Szerzodo felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si szerzod6st k6t6ttek

Kisd6r telepi.il6s kozigazgat6si tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyrijt6s6re, sz6llit6s6ra, kezel6s6re fenn6l16 kdzszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kdzszolg6ltat6si Tervben irtak

figyelembev6tel6vel azl.pontszerinti kozszolgiitatdsiszerzod6si.iket 2016. okt6ber 1. napj6val

kciz<is megegyezessel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kcizszolgiitato a telepi.il6si vegyes hullad6kot heti

egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sziilitja €1, 6s gondoskodik annak

kezel6s6r6l.

4. Szerzodo felek a teleptil6sen haszn6lt hullad6kgytijto ed6nyek tirit6si dijit az al6bbiak

szerint rdgzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
(FO

60 teres ed6ny* 1 15,-

80 teres ed6ny 153,-

I 10 literes ed6ny 96,-

*a lak6ingatlant egyedUl 6s dletvitelszerfen haszndl6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn616 rlsz5re a telepiildsi

onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolis alapj6n.

5. A k6zszolg6ltat6si szerzod6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

vdltozatlanul hat6lyosak.

6. Az iilamihullad6kgazd6lkod6si kozfeladat elli*ilsiral6trehozott szervezet kijelolds6rol,

feladatkdr6rol, azadatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolg6ltat6si kdtelezetts6gek r6szletes

szab6lyair6lsz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az Onkormirryzat, mint az



ell6tris6rt felelos, valamint a Kcizszolgitltato eseti adatszolg6ltat6si k<itelezetts6ge krir6ben, a
kdzszolg6ltatisi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv rdszdre.

Jelen szerzodds-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m i ndenb en me ge gy ezbt, j 6v6ha g y 6lag irj ik al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgfltat6

P6cs, 2016..9.q.;.


