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amely l6trejdtt egyrdszt: Old Kiizs6g Onkorminyztt
sz6khely: 7824 Old, Kossuth L. utca28.
PIR sz6m: 334121
ad6sz6m: 15334125-1-02 . v^^- * ,0.*
k6pviseli : B'asf<'FLrsz+6 po I g6rmest.. .X+a7-h 

r-r VA a'xt a'^'- /V
mint dnkormitnyzat (a tov6bbiakban: Onkormr[nyzat) /t

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunrintri li Kommunrllis Szolg6ltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tfrsasdg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszirma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

adoszitma: I 1 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-Kokdny Region6lis
Hulladekke zelo Kozpont/; I 0040 803 3 /G<ircsdny

hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiaiiban egy,iinesen. Felek - k6zott az aiuii, oic heiyeu 6s naporr 'az aiihbr feit6teick mciieit.

1. Szerzod,o felek egymrissal hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiitatdsi szerz6d6st kdtdttek

Old telepiiles kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo telepiil6si hullad6k

gyrijt6sdre, sz6llitilsara, kezelds6re fenn6ll6 ktizszolg6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek a kdzszolg6ltatdsi szerz6dest 2016. okt6ber l. napj6val kozds

megegyezl,ssel a sz6llit6si rendszeress 69 6,s az tiritdsi dijak tekinteteben m6dositottdk.

3. Szerzodo felek rcigzitik, hogy a 2. pont szerinti szerzodes-m6dosit6sban adminisztr6ci6s

hiba miatt t{vesen keri.iltek feltiintet6sre az egyes tiritesi dijak, ezdrt erre tekintettel jelen

szerzod{s-m6dosit6sban Felek a teleptildsen haszn6lt hullad6kgytijto eddnyek i.irit6si di1tfi az

al6bbiak szerint rdgzitik, konig6lj6k:

Ed6nymdret Esvszeri nett6 i.irit6si dii (F0
teli I ny6ri

60 teres ed6ny+ 44,- 
|

87,-

80 teres ed6ny 58,- 116,-

1 10 literes eddny 79,- 160,-

*a lak6ingatlant egyedul 6s 6letvitelszerfien hasznal6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6 reszere a telepiil6si

onkorm6nyzat 6ltal ki ad ott i gazo I iis al apjdn.

A jelen szerzodds-m6dosit6sban rdgzitett dijak 2016. okt6ber 1. napj6t6l hat6lyosak.
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4. A k<izszolgrlltat6si szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tovtibbra is
v iito zatlanul hatrilyo s ak.

5. Aziilamihulladdkgazd6lkod6si kozfeladat ell6tiis5ra l6trehozott szewezetkijel6l6s6rol,
feladatkdr6rol, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgdltat6si kcitelezettsdgek rdszletes
szabiiyai6lsz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjan az Onkorminyzat, mint az

ell6t6sdrt felelos, valamint a K6zszolgiitat6 eseti adatszolg6ltat6si kritelezettsdge kordben, a
kozszolg6ltatdsi szerzod6s-m6dositilst elektronikus riton megktildi a Koordiniil6 szerv reszere.

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa es 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mind enb en me ge gy e zot, j 6v irhagy 6lag ir j 5k al6.
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