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amely ldtrej o It e gyr 6 srt:

MODOSITASA

Marricsa Kiizs6g dnkormdnyzat
sz6khely: 7960 Mar6csa, Kossuth utca 1.

PIR szilm: 334824
ad6szr{m: 1 533 4826 -I -02
k6pviseli: Berta Jen6nd polg6rmester
mint dnkorm inyzat(a tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dunfntrrili Kommun6lis Szolgdltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7632Pdcs, Sikl6si rit 52.
c 6gtr e gyzlksz|ma: 02-09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szftma: 1 1 5 47 5 87 -2 -02
KUJ szSma: 1002'79306
KTJ sz6ma: 1 0046 8 9 8 9 lP6cs-K<jk6ny RegionSlis
Hulladdkkezel6 K0zpont/; I 00408033 /Gorcs6ny
hullad6klerak6/
KSH szrima: 1 154 1587-38 1l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezell
mint Kdzszol g6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolg6ltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi feltetelek mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal hullad6kgazd6lkodrlsi k6zszolg6ltat6si szerzlddst kotottek
Mar6csa telepiil6s kdzigazgatdsi teruletdn az ingatlanhasznill6knill keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyiijtdsdre, sz6,llitSsira, kezel6sdre fenn6ll6 kdzszolgilltatSssal kapcsolatban.

2. Szerzbdb felek az Orsz6gos Hullad6kgazdalkod6si KdzszolgSkat6si Tervben irtak
figyelembev6teldvel az l. pont szerinti klzszolgilltat6si szerz6ddsiiket 2016. okt6ber 1. napj6val
k6zds megegyez6ssel az ali/r,biak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek megdllapodnak, hogy Kdzszolgilltat6 a telepiildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) sz|llitja el, ds gondoskodik annak kezeldsdr6l.

4. Szerzbdi5 felek a telepiil6sen hasznillt hullad6kgylijt6 eddnyek iiritdsi dij6t az alilbbiak
szerint rogzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60 teres ed6nv* 49.-
80 teres ed6nv 65"-
1 10 literes ed6nv 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien hasmal6 termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6 rdszdre a teleptil6si
<inkorm6nyzat 6lta1 kiadott igazol6s alapj6n.

5. A k6zszolg6ltat6si szerzbd6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov5bbra is
villtozatlanulhat5lyosak.

6. Az illlami hulladdkgazddlkod6si kOzfeladat elliltdsdra ldtrehozott szervezet kijel0l6s6r6l,
feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgSltat6si k6telezetts6gek r6szletes
szab6lyan6lsz6l6 6912016. (IIL 31.) Korm. rendelet alapj5n az OnkormSnyzat,mint az ellstfus5rt
felel6s, valamint a Kdzszolgilkah6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge kor6ben, a
kbzszolgilltatilsi szerzbdds-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv rlszlre.

szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut6n. mint akaratukkal
megegyez6t, j fvdhagy6lagqdk al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolg6ltat6

kormfnyzata


