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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI SZBNZOPES

amely l6trejcitt egyr6szt:

na6oosirAsa

Sik16sbodony Ktizs69 6nkorminyzat
sz6khely: 7814 Sikl6sbodony, R6k6czi utca 22.
PIR szdm: 333894
ad6sz6m: I 5333894- | -02
kdpviseli: Barta Robert Liiszl6 polgiirmester
rnint onkorm6nyzat (a tovribbiakban: Onkormdnyzat)

m6s16szt: Ddl-Kom D6l-Dunintili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii Tirsasfg
sz6khelye: 7632P&,s, Sikl6si tt 52.
c6glegyz6ksz6ma: 02-09-064556
ad6sz6ma: | | 54 | 587 -2-02
KUJ szdma: |00279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Regiondlis
Hullad6kkezel6 K<izpont/; 10M08033 /Gdrcsdny
hullad6klerak6/
KSH sziirna: I 1 541 587-381 l -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint Kiizszol96ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kdz6tt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi felt6telek
mellett:

l. Szerz<id6 felek egym6ssal hulladekgazd6lkod6si kozszolg6ltatisi szerztid6st k6tdttek
Sikl6sbodony telepiil6s kdzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6knril keletkez6 teleptil6si
hullad6k gyrijt6s6re, sz6llitesera, kezel6s6re fenn6ll6 k<izszolg6ltatissal kapcsolatban.

2. Szerzfidd felek az Orsziigos Hulladdkgazdrilkodisi K6zszolg6ltatiisi Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 1. pont szerinti kdzszolgeltatasi szerz6d6siiket 2016. okt6ber l.
napj6val kcizds megegyez6ssel az alibbiak szerint m6dosidiik:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy K<izszolgdltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, 6s gondoskodik annak

kezel6s6rril.

4. Szerzodo felek a teteptil6sen haszn6lt hulladdkgyfijtci eddnyek iirit6si dijet az al6bbiak

szerint rdgzitik:

Ed6nvm6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(F0

60 literes edeny* 48,-

80 literes ed6ny 64,-

I l0 literes ed6ny 88,-

+a lak6ingatlant egyediil 6s eletvitelszeriien hasme16 termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 resz6re a telepiil6si

rinkormrinyzat dltal kiadott igazol6s alapj6n.

5. A k<izszolg6ltatSsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v6ltozatlanul hat6lyosak.

6. Az dllami hullad6kgazdrilkodrisi k<izfeladat ell6t6srlra l6trehozott szer.,tcz.ct

kijekil6s6r6l, feladatkrir6r<il, az adatkezeles m6djdr6l, valamint az adatszolg6ltat:isi

kdtelezettsdgek rdszletes szabiilyair6l szolo 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjhn az



Onkormiinyzat, rnint az ell6tiis6rt felel6s, valamint a Kdzszolg6ltat6 eseti adatszolgeltatasi
kdtelezetts6ge kdreben, a kdzszolgriltatiisi szerzcid6s-m6dosit6st elektronikus fton megkiildi a

Koordin6lo szerv r6szere.

Jelen szerzcid6s-modositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag irjdk al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolglltat6


