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amely l6trejott egyr6szt: Kishajmis Kiizs6g dnkormfnyzat
sz6khely: 7391 Kishajm6s, Petcifi utca 38.
PIR sz6m: 333630
ado szirm: 1 5 3 3 3 63 6 -2 -02
k6pviseli : Nagy Liszlo polg6rmester
mint onkorm Snyzat ( a tovSbb i akb an : dnkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrlli Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6g{i Tirsasig
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gyz6kszdma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

adoszirma'. 1 1541 587-2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szilma: 1 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hul I ad6kke zel6 Kozpont/ ; I 0040 8 03 3 /Gcircsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezeto

mint Kozszol g6ltat6, a tov6bbi akb an : Kiizszolgfltrt6

m6sr6szt:

tovribbiakban egytittesen: Felek - kozcitt az alulirott helyen 6s napon az alirbbi felt6telek mellett:

1. Szerz1do felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod5si kdzszolgiitatdsi szerzdddst kotottek
Kishajm6s telepiiles kozigazgat6si teri.ilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezci telepiil6si
hullad6k gyrijt6s6re, sziilitirsira, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgiitatilssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si KozszolgilltatSsi Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 7. pont szerinti kozszolgiitatdsi szerzcid6stiket 2016. okt6ber I . napjival
kozos megegyezessel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzdd6 felek meg6llapodnak, hogy Kozszolgiltato a teleptil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sziilitja el, 6s gondoskodik annak
kezel6s6rcil.

4. Szerz1do felek a teleptil6sen haszn6lt hullad6kgyrijt6 ed6nyek tirit6si dijht az al6bbiak
szerint rogzitlk:

Edenymeret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

60 teres ed6ny* 62,-
80 teres edeny 83,-
1 10 literes ed6ny 113,-

*a lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6szere a telepiil6si
cinkormiinyzat ril tal kiadott i gazolis alapj rin.



5. A kclzszolg6ltatrlsi szerzddes jelen okirattal nem erintett rendelkez6sei tov6bbra is
v illtozatlanul h at 6l yo s ak.

6. Azillami hullad6kgazd6lkod6si kcizfeladat ell6tris6ra l6trehozott szervezetkijelol6s6rcil,
feladatkor6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgiitatdsi kcitelezetts6gek r6szletes
szabiiyairolsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapj6n az dnkormdnyzat, mint az
ellrlt6s6rt felelcis, valamint a K<izszolgiitat6 eseti adatszolg6ltatfsi kotelezetts6ge kor6ben, a
kozszolgiitatisi szerz6d6s-m6dosft6st elektronikus fton megktildi a Koordiniil6 szerv r6szere.

Jelen szerzcid6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese ut6n. mint akaratukkal
m i nd enb en me ge gy ez6t, j ov irhagy 6l ag ir j ik al 6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszol96ltat6


