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amely l6trej ott egyrdszt:

MODOSITASA

K6kics Kiizs6g dnkormfnyzat
sz6khely: 7958 K6kics, Pet6fi utca 2.
PIR sz6m: 334813
ad6szrim: | 533 4819 -l -02
k6pviseli: Szekeresn6 Spang Livia Katalin polgrinnester
mint <jnkorm inyzat(a tov6bbiakban: 6nkormdnyz*)

D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kornmun6lis Szolg6ltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii Tirsasdg
sz6khelye: 7632P6cs, Sikl6si rit 52.
c 69tr e gyz1kszAma: 02-09 -0 6 4 5 5 6
ad6 szftma: | 1 5 41 5 87 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sz6ma: 1 0046 89 8 9 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K0zponV; 1 00408 033 /Gcircsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint K6zszol g6lta|6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerzfidb felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si klzszolgsltatdsi szerzlddst k0t0ttek
Krikics telepiil6s kozigazgatfsi teriilet6n az tngatlanhaszr6l6kn6l keletkez6 telepiil6si hullad6k
gytijt6sdre, sz6lllt6sara, kezeldsdre ferur6ll6 kizszolgfiltal6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si K6zszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 1. pont szerinti kozszolgilltatasi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber l napj5val
kcizos megegyez6ssel az alfibbiak szerint m6dositj5k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy K0zszolg6ltaI6 a telepiil6si vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak kezeldsdrdl.

4. Szerz6db felek a telepiil6sen hasmilll hullad6kgyiijt6 eddnyek Urit6si dij6t az alilbbiak
szerint r<iszitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

60 literes ed6nv* 49.-
80 literes ed6nv 6-).-

1 10 literes ed6nv 88.-
*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien hasznal6 termdszetes szemdly ingatlanhasm6l6 r6,sz€re a telepiil6si
<inkorm6nyzat dltal kiadott igazol4s alapjrin.

5. A ktizszolg6ltatilsi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is
v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. Az fillanrj hullad6kgazddlkodrisi k0zfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szelezet kijel0l6sdr61,
feladatk0r6r6l, az adalkezel6s m6dj5r6l, valamint az adatszolgilltat5si k6telezettsdgek r6szletes
szabllyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendeletalaplfunaz dnkormrinyzat,mintazellhtilsert
felel6s, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolgilltatilsi kotelezetts6ge kcir6ben, a
kilzszolgfiltat6si szerz6dds-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szew r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dositast a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n. mint akaratukkal
mindenbenmegegyezbt, j6v6hag6lagWa.t<.1\7;
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6


