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H ULLADEKGAZDALKoDASI xozszoLGALTATAsT szrnzouf s
rvrooosirAsa

amely l6trejott cgyr'sz.t: Rridfalva Ktizs6g Onkorminyzat
sz6khely: 78 I 7 Rridfalva, Pet6fi utca 2l .

PIR sz6m: 334945
ad6sz6m: 15334943-l -O2

k6pviseli : Kasza Zolthn polg6rmester
mint 6nkormenyzat (a tovribbiakban: 6nkorminyzat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsas69
sz6khelye: 7632 PEcs, Sikl6si tt 52.

c6gjegyz6ksz6ma: 02-09-0645 56

ad6sz6ma: 1 l54l 587 -2-02
KUJ szima: 1002'19306
KTJ szilma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzpont/; I 00408033 /Gdrcs<iny
hullad6klerak6i
KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 P6ter iigyvezet<i

mint Kdzszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

m6s16szt:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kriz6tt az alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek
mellett:

l. Szerzodl felek egymdssal hullad6kgazd6lkodiisi k6zszolgiltatdsi szerzcid6st kdtdttek
R6dfalva telepiil6s krizigazgat6si teriilet6n az ingatlanhasznril6kn6l keletkez6 telepiil6si

hullad6k gyiijt6s6re, sz6llit6s6ra, kezel6s6re fenn6l16 kdzszolgriltat6ssal kapcsolatban.

2. Szen6do felek az Orszrigos Hullad6kgazddlkoddsi K<izszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az [. pont szerinti kcizszolg6ltatrisi szerzcid6siiket 2016. okt6ber l.
naoirival kdz6s megegyez6ssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy K6zszolg6ltat6 a telepiil6si vegyes hulladekot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szdllitja el, es gondoskodik annak

kezel6s616[.

4. Szerz6d5 felek a telepi.il6sen haszniilt hulladekgyrijt6 ed6nyek iirit6si dijet az akibbiak

szerint rdgzitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 literes ed6ny* 9l,-
80 literes ed6ny t)1 _

I l0 literes cd6ny l(r6,-

*a lak6ingatlant egyediil cs eletvitelszenien haszn616 termeszetes szemdly ingatlanhasznd16 rdsz€re a telepiilesi

cinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapjdn.

5. A kdzszolg6ltat6si szerzcid6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei tovdbbra is

v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. Az {llami hulladekgazd6lkodrisi kcizfeladat ellaitiis6ra l6trehozott szervezet

kijel6l6sdr6l, feladatkdr6rril, az adatkezeles m6djrir6l, valamint az adatszolg6ltat6si

kdtelezettsdgek reszletes szab6lyair6l sz6l6 69/2O16. (Ill. 31.) Korm. rendelet alapiitn az

t



Onkormiinyzat, mint az ell6t6s6rt felel6s, valamint a K<izszolg6ltato eseti adatszolg6ltat6si
k<itelezetts6ge kdr6ben, a kdzszolgiiltat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szere.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, j6vdhagy6lag irjdk al6.

P6cs, 2016...-c.cJ.. !l
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