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HULLAD fi:r<c nznAr-,xooA s r xozs z o l bAr, ra rA s r s zn nl6 n n s

amely l6trej 6tt egyr 6szt:

MoDosirAsa

Nyugotszenterzs6bqt Kiizs6g dnkormfnyzat
sz6khely: 7912 Nyugotszenterzs6bet, Szabads6g rutca 33.
PIR sz6m: 334880
adbszitm 1 53 348 B 8- 1,02
k6pviseli: Vincze Bflazs Attila polg6rmester
mint dnkorm 6nyz at (a tovSbb i akb an : O nkor mfny zat)

m6sr6szt: D6t-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolg6ltnt6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii T6rsas6g
sz6khelye: 7 632 P dcq, Sikl6si it 52.
c6 gtr e gyz lkszhma 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6
ad6 szhma: | | 5 41 5 87, -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 1 00468989 /p6cs-K<jk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kciz$ont/; 1 0040803 3 /Gdrcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 I 541 587 -3BIL-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter figyvezet6

mint K6z sz ol gfltat6, a tov6bbi akb an : Kiiz szo lgiitat6

tovSbbiakban egytittesen: Felek - k<izott az alu.lirotthelyen 6s napon az aldbbifelt6telek mellett:

1. Szerz6do felek egymrissal hulladekgazdflkod6si i<<izs'zolg6\tathsi szerzoddst kdtdttek
Nyugotszenterzs6bet teleptil6s kiSzigazgat6si teriileten az ingatlanhaszniibknill keletkez6
telepiildsi hullad6k gytijt6s6re, sz6l'lit5sdra, kezeldsdre fennpll6 kdzszolg1ltat6ssal kapcsolatban.

2' Szetzodo felek az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkodfLsi Kozszolgftltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel azl.pontszerrinti kdzszolgilltathsiszeiz6d6stiket20l6. okt6ber 1. napj6val
k6zos megegyezlssel az alSbbiak sizerint m6dositifk:

3. szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kcizszorg|ltai6 a telepiil6si
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sfaritja el, 6s

vegyes hulladdkot heti
gondoskodik annak

keze16s616l.

4. Szeruodo felek a telepiil6sen hasznflt hullad6kgyiijt6 ed6nyek iiritdsi dijdt az al6bbiak
szerint rogzitik

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn616 termdszetes szdmdly tngatlanhasznill' r6sz6re a telepiilesi
cinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapjhn.

5' A kdzszolgSltatfsi szerz6dl6s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 6lto zatlanul hat6lyo s ak.

6' Az illlami hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat elIifiils{A,al6trehozott szewezetkijelol6s6r6l,
feladatkdr6tol, az adatkezel6s m6dj516l, valamint az adatsfolg6ltatSsi kcitelezetts6gek r6szletes
szabillyair6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet atapjan az Onkormfnyzat, mint az

Ed6nvm6ret Egys reri nett6 iirit6si dii Gt)
t6li nyan

60literes ed6nv* 44.- 44.-
80 literes ed6nv 59.- 59.-
1 10 literes ed6ny 80.- 162,-
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e116t5s6rt fele16s, valamint a KcizszolgSltat6 eseti adatszolgaItathsi kcitelezetts6ge kdr6ben, a
kdzszolgilltatlsi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus irton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6dds-m6dositfst a Felek annak elolvasAsa 6s 6rtslmez6se utdn, mint akaratukkal
mindenbenmegegyezft, j6v6hagy6la[irjhkal6.

F6$-Korn N*nglrofit Kft.
7602 Pf.: 176
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