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Okorfg Kiizs6g Onkorm6nyzat
sz6khely: 7957 Okorig, R6k6czi utcaTl.
PIR sz6m: 555203
ad6szfm : 15555207 -l-02
k6pviseli: Bogd6n Jr4nos polgr4rmester

mint dnkormr[nyzat (a tov6bbiakban: Onkorm Snyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrfi li Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si ft 52.
c6gtr e gyz6l<szftma: 02-09 -0 6 4 5 5 6

ad6szfima: I I 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sz5ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kozpont/; 1 0040 8033 /G6rcs6ny
hullad6klerak6/
KSH sziima: 1 154 1587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter Ogyvezet6
mint Kdzszol gtltatS, a tov6bbiakban: Kdzszolgfltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - klzdlt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerzbdb felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si k0zszolg6ltat6si szerzbd1st k0t0ttek
Okor5g telepiil6s k[zigazgatilsi ter0let6n az tngatlanhaszr6l6kn6l keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyfjt6sdre, szSllithsilr a, kezel6s6re fenn6ll6 ktizs zolgilltatilssal kapcsolatban.

2. Szeru6db felek az Orszdgos Hullad5kgazddlkod6si Klzszolgilltat6si Tervben irtak
figyelembev6teldvel az 1. pont szerinti kizszolgilltat6si szerz6ddsiiket 2016. okt6ber 1. napj6val
kozds megegyez6ssel az alfhbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy K0zszolg6ltat6 a teleptldsi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szflllitja el, 6s gondoskodik annak kezelds6r6l.

4. Szerzodb felek a telepUldsen hasmillt hullad6kgyiijt6 eddnyek tirit6si dij6t az al6l$iak
szerint rcigzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
Gt)

60 literes ed6nvx 49.-
80 literes ed6nv 65.-

1 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s €letvitelszeriien hasznal6 term6szetes szemdly ingatlanhasm6l6 rdszdre a teleptil6si
rinkonn6nyzat 6ltal kiadott igazol6s a1apj6n.

5. A ktizszolg6llatdsi szerz6dds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is
villtozatlanulhat6lyosak.

6. Az illlami hulladdkgazd6lkod6si k6zfeladat elliltdsara ldtrehozott szervezpt kijel0l6s6r6l,
feladatkdrdr6l, az adatkezelds m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltatdsi k6telezetts6gek r6szletes
szab6lyan6l sz6l6 69120t6. (III. 3 I .) Korm. rendel et alapjfun az 6nkorm6nyzal, mint az ell6t6s6rt
felel6s, valamint a Kozszolgiitat6 eseti adatszolgilllatilsi k6telezetts6ge kcir6ben, a

kdzszolgilltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r1sz6re.

Jelen szerzddds-m6dositast a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utrin. mint akaratukkal
mege gy ezot, j 6v 6hagy 6lag q 6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgfltat6
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