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HULLADEKGAzDALKonAsI x0zszolcAlrarAsl szpnzouns
vrooosirAsa

amely ldtrejiiu egyr6szt: Nyugotszenterzs6bet Kiizs6g 6nkorm:{nyzat
sz6khely: 7912 Nyugotszenterzsdbet, Szabads6g utca 33.

PIR szriLrn: 334880
ad6szti.rn: I 5334888- I -02
k6pviseli: Vincze Baliizs Attila polgiirmester
mint 6nkormd,nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-DunSntrili Kommundlis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gff T{rsasig
szdkhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si tt 52.

c6gj egyz6kszdm a: 02-09 -064 5 5 6

ad6szima : 1 I 541 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sztuna: 

,l00468989 
/Pdcs-Kdk6ny Region6lis

Hulladdkkeze16 Kdzpont/; 100408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH szAma: I t54l 5E7-3Et l-572-02
kdpviseli: Bir5 P6ter i.igyvezet6

mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: K6zszolgiltat6

rovdt-'hiakban egyiittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen is napon az al6bbi felt6telek mellett:

L Szerzodii felek egymassal hullad6kgazdrilkod6si krizszolgiiltatiisi szerzod6st kdtdttek

Nyugotszenterzs6bet tetepiilds kdzigazgatisi tertiletdn az ingatlanhasm6l6knril keletkez6

telepiil6si hullad6k gyiijt6s6re, szillitiisrira, kezel6sdre fenn6ll6 kdzszolgaltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek a kdzszolgeltat6si szerz6ddst 2016. okt6ber L napjrival kcizds

megegyez6ssel a szellitasi rendszeressdg 6s az iirit6si dijak tekintet6ben m6dositottak.

3. Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy a 2. pont szerinti szerz6dds-rnridositrisban adminisztr:icitis

hiba miatt t6vesen keriiltek felttiLntet6sre az egyes i.iritdsi dijak, ez€rt erre tekinteftel jelen

szerz6d6s-m6dositilsban Felek a telepiildsen haszn6lt hulladdkgyiiLjto ed6nyek iiritdsi dij6t az

al6bbiak szerint rdgzitik, korrig6ljrik:

Eddnym6ret Esyszeri nett6 i.iritdsi dij (Ft)

t€li nyan

60 literes ed6ny* 44,- 88,-

80 literes ediny 5q - I 18,-

1 l0 literes ed6ny 80,- 162,-

*a lak6ingatlant egyedUl €s Cletvitelszenlen haszl6l6 termdszetes szemdly ingatlanhasznel6 rdszere a telepiilCsi

dnkorm6nyzat 6l!al kiadott igazol6s alapj6n.

A jelen szerzodds-m6dosilisban rdgzitett dijak 2016. okt6ber 1. napj6t6l hat6lyosak.
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4. A k<izszolg6ltatasi szerzod6s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tovdbbra is
viiltozatlanul hat.ilyosak.

5. Az dllami hulladdkgazdrilkodiisi kdzfeladat ell6tesAra ldtrehozott szervezet kijeldldsirot,
feladatkdrdr6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszotgriltatiisi kdtelezetts6gek 16szletes
szabrilyair6l sz6lo 6912016. (lII. 3 l.) Korm. rendelet alaplin az Onkormrinyzat, minr az
ellitrisdrt felel6s, valamint a Kdzszolgrlltat6 eseti adatszolgriltatrisi kdtelezettsdge kiirdben, a
ktizszolgriltatrisi szerztidds-m6dositiist elektronikus riton megki.ildi a Koordindt6 szerv rdszdre.

Jelen szerz6dds-mritlosilast a Felek arurak elolvasiisa 6s drtelmez6se utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6viihagy6lag irjrik ali.

P6cs, 2017. m{rcius 1.

Kiizszolgiltatri
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