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MODOSITASA

amely ldtrej6tt egyr6szt: Patapoklosi Ktizs6gi Onkormdnyzat
sz6khely: 7923 Patapoklosi, R6k6czi utca 50.
PIR szSm: 334406
ado sz6m: | 5 3 3 4400 - I -02
kdpviseli: K6rolyin6 V6ri Szilvia polg6rmester
mint 6 nkorm 6ny zat (a tov6bb i akb an : O n ko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntfli Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasdg
szdkhelye: 7632 Pecs, Sikl6si itt 52"

c6 gj e gyz6k szdma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szftma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkke ze16 Ko zpontl ; 1 0 04 0 8 03 3 /Gdrcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6

mint Kd z sz olgftltat6, a tov6bb i akban : Kiiz szo lgi.Itat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek * kcizdtt az alulirotthelyen 6s napon az alihbi felt6telek mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladdkgazd|lkod6si ktizszolgilltathsi szerzodest kotottek
Patapoklosi telepiil6s kdzigazgat6si teriilet6n az ingatlanhasznhl6kn6l keletkez6 telepi.il6si

hullad6k gytijt6s6re, sz6llitilsftra. kezel6s6re fenn6116 kdzszolgilltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazdrilkod6si KdzszoLgdltatdsi Tervben irtak
figyelembevdtel6vel az I . pont szerinti kozszolgSltatilsi szerz6d6siiket 201 6. okt6bel L rlqpii.vAl

kdzos megegyezdssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3 " Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kozs zolghltat6 a teleptildsi vegyes hullad6kot heti

egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szhllitja el, 6s gondoskodik annak

keze16s6161.

4. Szerzodo felek a telepiil6sen hasznflt hullad6kgyrijt6 ed6nyek tiritdsi dijht az alSbbiak

szerint r<iszitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 literes ed6ny* 66.-

80literes ed6ny 88,-

110 literes ed6ny l2l,-
*a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszenien haszn6l6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lf rdsz5re a telepiildsi

lnkormfinyzat 5ltal kiadott igazolfis alapi6n"

5. A kozszolgilltatlsi szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tovribbra is
v 6lto zatlanul hat6lyo sak.

6. Azilllamihullad6kgazd6lkod6si krjzfeladat ellirtilsfural6trehozott szewezetkijel<i16s6r51,

feladatkrir{16l, azadatkezel6s m6dj6161, valamint az adatszolgSltathsi kdtelezetts6gek r6szletes

szabitlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjhn az Onkormhnyzat, mint az
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ell6t6s6rt fe1e16s, valarnint a Kdzszolgaltatb eseti adatszolgiitatAsi kotelezetts6ge kdr6ben, a

kozszolg6lt at6si szerzodds-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re"

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak slolvas6sa 6s 6rtelmezdse utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j 6v6hagy 6lag it16k aI6"
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