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amely l6trej6tt egyrlszL: Pisk6 Ktizs6g Onkormdnyzat
sz6khely: 7838 Pisk6, Kossuth L. v 32.
PIR szdm: 334055
ad6szftm: 1 5 3 3 40 5 3 - 1 -02
k6pviseli: Ors6s Margit polgfrmester
m int rinkorm 6ny zat ( a to v6bb i akb an : 6 nko r mfiny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintfli Kommunilis SrofgeftatO
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gfi Tfrsasig
sz6khelye: 7 632 Pdcs, Sikl6si it 52.
cE gS e gy z5kszftma'. 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | | 5 41 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 Kdzpont/; 1 00408033 /Gdrcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 11541587-38I |-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter igyvezeto
m int Kci z sz oI gSltato, a tov6bbi akb an : Kiiz szo lgi,J;tat6

tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirotthelyen 6s napon az alilbbi feltetelek mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgfiltatfsi szerzodlst kotottek
Pisk6 telepiiles kozigazgat6si teriiletdn az ingatlanhaszn6l6kndl keletkezo telepiil6si hullad6k
gyrijtds6re, szilllittsfna. kezel6sdre fenn6ll6 ki\zszolgilltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Kdzszolgttltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az L pont szerinti kozszolgilltathsi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber 1. napj6val
k6zos megegyezlssel az alAbbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy KozszolgSltat6 a telepiildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, 6s gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4. Szerzodo felek a telepiil6sen haszn6)t hullad6kgyrijt6 ed6nyek iirft6si dijht az al6bbiak
szerint roszitik:

Eddnym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(Ft)

60 literes ed6nv* 48,-

80 literes ed6nv 64,-
1 10 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo reszere a telepiil6si
onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolSs alapjhn.

5. A krizszolgfitatdsi szerzodls jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei tov6bbra is

v 61to z atlanul h at61yo s ak.



6. Az illlami hullad6kgazdillkoddsi k<izfeladat elIftilshra l6trehozott szewezet kijel<il6sdr6l,
feladatkcir6rol, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolg|ltatdsi kotelezetts6gek r6szletes
szabSlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjdn az Onkormhnyzat,mint az ellStSs6rt
felel6s, valamint a KdzszolgLltat6 eseti adatszolgilltathsi k6telezetts6ge kor6ben, a
kozszolgLltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se uthn, mint akaratukkal
mindenben me ge gyez6t, j 6v6hagy 6lag irj6k al6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolgfltat6


