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miisrdszt:

amely ldtrej Ott egyrdszt: Rinya rij la kK0zs6g On ko r minyzat
sz6khely:7556 Rinyaljlak, Kossuth utca 65-67 .

PIR sziim: 398402
ad6sz6m: I 5398408-1 -14
kdpviseli: Peti Csaba polgdrmester
mint <inkorm ilnyzat (a tov6bbiakban: 6nkormd nyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunflis Szolg6ltat6 Nonprofit
Korl{tolt Felel6ss6gii TSrsas69
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ft 52.
cdgj egyzdksz ima: 02-09 -064 5 5 6
ad6sz|ma: 1 I 5 4 I 587 -2-02
KUJ sziima: |00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis Hulladdkkezelo
KdzponU; I 00408033 /G0rcsdny hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezet<i

mint Kdzszol gdltato, a tov6bb i akban : Kiizszo I 96 lta t6

tovdbbiakban egytittesen: Felek - kdzdtl az alulirott helyen ds napon az alitbbi feltdtelek mellett:

1. Szerz6d6 felek egym5ssal hulladdkgazdiilkoddsi k0zszolg6ltat6si szerzrid6st ktitttttek Rinyarijlak telepUles
kdzigazgatdsi teriiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkez6 telepiildsi hulladdk gyrijtdsdre, sziillitiisiira, kezeldsdre
fenn6l l6 k0zszolg6ltatiissal kapcsolatban.

2. SzerzbdiS felek az Orsziigos Hullad6kgazd6lkod6si KdzszolgSltatiisi Tervben irtak figyelembevdteldvel az 1.
pont szerinti ktizszolg6ltatiisi szerz6ddsilket 2016. okt6ber l. napi6val k6z0s megegyezdssel az aldbbiak szerint
m6dosid6k:

3. Szerzldb felek meg6llapodnak, hogy K6zszolg6ltat6 a telepiil6si vegyes hulladdkot heti egyszeri
rendszeressdggel (evente 52 alkalommal) sz6llida el, ds gondoskodik annak kezeldsdrol.

4. Szerz6d6 felek atelepuldsen haszndlt hulladekgytijto eddnyek uritdsi dijAt az aliibbiak szerint rogzitik:

Eddnymeret Egyszeri nett6 Uritesi dii (F0
60 teres eddny* 49.-
80 teres eddny 65,-
I 10 literes eddny 88,-

*a lak6ingatlant egyediil ds dletvitelszertien haszniil6 termeszetes szemely ingatlanhaszn6l6 reszere a telepiil6si
6nkorm6ny zat 6ltal ki ad ott i gazo liis al apj rin.

5. A ktizszolgiiltathsiszerzSddsjelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is vdltozatlanul hat6lyosak.

6. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si kOzfeladat ell6tasdra ldtrehozott szervczet kijelolesdrril, feladatkordrol, az
adatkezel6s m6djdr6l, valamint az adatszolgirltatdsi kotelezettsegek rdszletes szab6lyair6l szol6 6912016. (III. 31.)
Korm. rendelet alapj6n az 0nkorm6nyzat, mint az ellatisdrt felel6s, valamint a Kdzszolgiltat6 eseti adatszolgriltatdsi
kOtelezettsege kdrdben, a kdzszolg6ltat6si szerzodds-m6dosit6st elektronikus fton megkUldi a Koordin6l6 szerv
16sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasdsa ds drtelmezdse ut6n, rnint akaratukkal mindenben megegyezot,
j6v6hagy6lag irjSk al6.
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