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H ULLADEKCAZDA LKODASI KOZSZOLGALTATASI SZgRZ6OOS
u6oosirAs

amely l6trejdtt egyr6szt: Nyugotszen terzs6bot Kiizs6g Onkorm6nyzata
sz6khely: 7912 N yugotszenterzsebet. Szabadsiig utca 33.

PIR sziim: 3 348 80

ad6szdm: I 5334888-l -02

k6pviseli: Vincze Bal6zs Attila polgrirmester
mint onkormiinyzat (a tovdbbiakban: Onkorm6nyzat)

mdsrdszt: D6l-Kom D6l-Dun{ntf li Kommunrilis Szolgriltatri
Nonprolit Korlf tolt Fclcl6ss6gii Tdrsas6g
szdkhelye: 76321,6.cs, Sikl6si rit 52.
c6gj egyziksz6m a: 02-09 -0645 56

ad6sziirna: I 1 5 4 1 587 -2-02

KUJ szdma: 100279306

KTJ szdma: 100468989 /Pdcs-Kiikdny Regioniilis
I-lulladekkezel6 Kijzpont
KSH sziirna: I I 541587-38 I I -572-02
k6pviseli: Bi16 Pdter tigyvezet6
mint Kdzszolgiiltat6, a tovdbbiakban: Kiizszolgriltat6

toviibbiakban egyi.ittesen: Fetek - kitzc,tt az alulirott helyen ds napon az apibbi i'elt6telek
mellett:

l. Felek egymiissal 2010. janurir 01. napjrival kezd6dci hatrillyal kdzszolgaltatiisi
szerzod6st kdtdttek Nyugotszenterzs6bet Krizsdg k6zigazgatrisi tertilet6n az
ingatlanhaszniil6kniil keletkezo telepiildsi hulladik gyrijtdsire. szAlli6sara. kezeldsdre I'enn1l6
kdzszol grilratiissal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddstiket 2018. okr6bcr l. napjdval. kdzcis megegl,czcsscl
a k<ivetkezok6ppen m6dositjrik :

Az 0nkorrnrinyzat iiltal a K6zszolg6ltat6nak fizetend6 iirit6si dij:

A) Teli id<iszak (01-03.h6. l0- t2. h6 - heri egyszeri iirirds)

Iid rinr rnd ret Egl,s6gnyi iirir6si dij
(Ft + 1111

I I iizta rt:isoli szlirua
(d b)

Fize tcnd ii.h:tvid i.i

( l't + 1\l:r )

60 litcr 4,+.- 0 0
ti0 litcr' <o _ 0 0
I I0- 120 Iitcr 80,- 80 )1 111 _

6sszcscn: 27.733
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Iltl6nvnr6rct Egys6gnyi ii ritdsi di.i
(Ft + Afa)

I'I6zta rtiisok szrima
(db)

Fizctcndii,h avirli.i
(Ft + Afa)

60 liter 8 8,- 0 0

ll0 litcr I18.- 0 0

I I0- 120 litc r 162i 80 56.160.-

Osszcscn: 56.160,-

B) Nyriri id<iszak (04-08.h6- heti egyszeri tirites)

3. A k6zszolg6ttat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei vdltozatlanul

h atalyosak.

4. Az dllami hulladdkgazdatkodasi kdzfeladat elllt6sdra ldtrehozott szervezet

kijel6ldsdrol, feladatk<irdrol, az adatkezelds modjrir6l, valamint az adatszolgiiltatasi

kdtelezetts6gek r6szletes szabdlyair6l szol6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az ell6tds6rt felel6s, valamint a Ktizszolg6ltat6 eseti adatszolgriltatrisi

kdrelezerrsdge kdr6ben, a ktizszolgriltatrisi szerzodes-m6dositrist elektronikus uton megktildi a

Koordinalo szerv 16sz6re.

.lelen szerzod6s-m6dosiust a Felek annak elolvasdsa ds drtelmezdse utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezot..iovrihagyolag irjak al6.

Ny ugotszentcrzs6bet K
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