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mint Kozszolghltatl, a tov6bbiakban: Ktlzszolgfltat6

tov6bbiakban ogytittesen: Felek - kdztitt az aivl{rotthelyen ds napon az aii$bifeitdtelak- mellett:

i ' Szei'z6d6 feiek egyrnr6ssal iruiladdkgazct6ikod6si kczszolgfitatd.si szerz6ddst kotottek Rinyarijn6p telepiil6s
kozigazgatiisi terii-leidn az ingatlanhasza6!6i<n5l keletkezo telepfi-ldsi hulladdk gyiijt6sdre, sz1llitf,s1ra,kezelesdre fenn6ll6
kiizszol g6ltat5s sai kapc so I atb an.

2' SzerzddS felek az Orsz6gos Huiiaddkgaz<i6lkod6si KSzszolgSltat6si Tervben irtak figyelembev6tei6vel az l. pont
szerinti kdzszalg|"ltat6si szerz6dds{iket 2Si6. okt6ber 1. napi6val kozos megegyez6ssel az alhbbiakszerint m6dositj6k:

3' Szetzdda felek rnegSllapodlak, iiogy tr(iizszolg6itatd a telep{ildsi vegyes huilad6kot heti egyszeri rendszeress6ggel
(dvente 52 alkalommali szfillija e1, ds goneiosko<iik annak kezel6sdr6?"

4. Szerz$dd felek a teleptlidsen haszn6lt hu_itraddkg3,,iijt6 ed6*yek tiritdsi dij6t azal:ibbiak szerint rogzitik:

Eridnymdret Egyszeri ncttd ii_rirdsi dij
{Fi}

50 iiteres eddny* +8.-
80 iireres e<leny 64.-
1 iC liferes eddn'z RR-

*a lak6ingatiant egyedtil ds dletviteiszerdien hasznfid tec-mdszei*s szem6iy ingatlanhaszn A16 rdsz&e a telepiildsi
rinkormrinyzat eltai kiadott igazoli'"s alap.jdn"

5. Akozszoigftitat6si szerz6Cds.j*ie* ok-irattai nern drinteit renrielkez6sei tcv6bbra is v5ltozatlanul hatdlyosak.

6' Az Lllami h*Xladdkgazdd.ikoC6si kozfeladat eltri*Asera ldtreiiczot€ szewezet kijelotds6r6l, feladatk6r6r6l, az
adatkezetr1s radd.j5r6l, valarnint az adatszo\g6ltat5si kcirelezetis6gek rdsziere s szabiilyafual iz6lc 69/2*15. (iII. 31.) Korm.
rendelet a'lapiittt az Gnkari::6r,yzat" lrlrnrr' az ail6tiise#. ieieids, ve.ian:int a Kozszolgditato eseti ad,atszclg1ltat6si
kotelezettsdge k5r6ben, akozsz*1g6-At*i si szerz6dds*m6dositi{sii. elektro*ikus ii-tofi megkiitCi a, Koordin*.ld szer*r rdsz6r*.

Jelen szerzfldds-rndiics{t6st a Fetek annak elclvas6sa ds drtelmezdse ut6n, mint akaraiukkal rnindenben megegyezot,
jov 6hagy olag irjSk all.
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