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H u L LADE xclzoAxo oA s r ro zs zor cA r rarA s t szuptz6 o B s
MoDosirAsa

amely l6trejott egyr6szt: Mindszentgodisa Kiizs6g Onkormfnyzat
sz6khely: 7391 Mindszentgodisa, Kossuth L. utca 70.
PIR sz6m: 331856
ad6sz6m: 1 533 I 854-2-02
kepviseli : Megyeri Vilmos polg6rmester
mint onkorm lnyzat ( a tov6bb i akban : Onkormrinyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6g{i Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si it 52.
c e g e gyz ekszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I l54l 587-2-02
KUJ szilma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kok6ny Regionrllis
Hullad6kke zel6 Kozpont/; 1 0040803 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6m a: 1 1 5415 87-3 8 l 1 -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezetci

mint Kozszolgiiltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

m6sreszt:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek mellett:

1. SzerzSdl felek eglmuissal hulladlkgazdtikodiisi k<izszolgiitatdsi szerzodest k6tottek
Mindszentgodisa telepiil6s kozigazgatisi ter{ilet6n azingatlarthasznSl6kn6l keletkezci teleptil6si
hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6s6ra, kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. SzerzodS felek az Orsz6gos Hullad6kgazdrilkod6si Kozszolgiitatiisi Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 1 . pont szerinti kdzszolg6lt atdsi szerzld6stiket 2016. okt6ber I . napj6val
kciz<is megegyezessel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek megiillapodnak, hogy K<izszolgiitat6 a teleptil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sziilitja ol, 6s gondoskodik annak
kezeles6rcil.

4. Szerzodo felek a teleptil6sen haszn6lt hulladekgffitci edenyek iirit6si dijirt az al6bbiak
szerint rogzitik:

Edenyrn6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

60 literes ed6ny* 69,-
80 literes edeny o)-
110 literes ed6ny 127,-

*a lak6ingatlant egyedi,il es 6lelvitelszenien haszn6l6 termeszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re a teleptilesi
onkorm6nyzat illtal kiadott igazol6s alapjrin.



5. A kozszolg6ltat6si szerzcid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovSbbra is
viiltozatlanul hat6lyosak.

6. Az filamr hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6trlsrira l6trehozott szewezet kijelol6s6rcil,
feladatkor6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si kotelezetts6gek r6szletes
szabiiyairolsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapj6n az Onkorminyzat, mint az
elllt6s6rt felelcis, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si kcitelezetts6ge kor6ben, a
kozszolgiitatlsi szerzcides-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szerv r1szdre.

Jelen szerzcid6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenb en me ge gy ezdt, j 6v6hagy 6lag irj ik al 6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
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