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Hur,r,ADrt;rccllznAl,ronAsrt<OzSzoLGALTATASTSZERa6DES
MODOSiTASA

amely ldtrejott egyrdszt: Somogyapfti Kiizs6g Onkormf,nyzata
szdkhely: 7922 Somogyapdti, F6 utca 82.

PIR sz6m: 332501
adoszitm: | 533250 | -l -02
k6pviseli : Kis P6ter Zoltftn polg6rmester
mint onkorm funy zat (a tov6bb i akb an : O nko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis Szolgrlltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tirsasfg
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si ilt 52.

c e gS e gy zekszfuma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6 szitma: I | 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
Hullad6kkezel5 Kdzpont/; 1 0040803 3 /Gdrcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigYvezet6

mint Kdzszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kcizott az alulirotthelyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladekgazdillkod6si kozszolgSltat6si szerzoddst kotottek

Somogyap6ti telepiil6s kdzigazgatiisi teri.ilet6n az ingatlanhaszniiokn6l keletkez6 telepiildsi

hullad?lgyrijt6s6re, sziilitdshr4 kezel6s6re fennrill6 kozszolgilltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkodSsi Kdzszolgftltat6si Tervben irtak

figyelembevdtel6vel azl.pontszerinti kdzszolgfltattsiszerz6ddsiiket20l6. okt6ber 1. napi6val

kdzos megegyezdssel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kozszolg6ltil6 a telepi.ildsi vegyes hullad6kot heti

egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sztilitla el, 6s gondoskodik annak

kezel6s615l.

4. Szerzodo felek a teleptil6sen haszntit hullad6kgyrijt6 eddnyek iirit6si d46t az al6bbiak

szerint roszitik:

Ed6nym6ret Esyszeri nett6 iirit6si dij (F0
t6li nyan

60 teres ed6ny* v")

80 teres ed6ny 71,- 71,

110 literes ed6nv 98,- 98,-

xa lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszertien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszndl6 tdszdte a telepiil6si

0nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

5. A kozszolgilltatisi szerzldes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v 6lto zatlanul hat6lyo s ak.

6. Az filamihullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ellilthsfral6trehozott szervezetkijel<i16s6r51,

feladatkordrcl, azadatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatszolgilltatilsi kotelezetts6gek rdszletes

szabfiyair6i sz6lo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapi|n az Onkormtnyzat, minl az

@



ell6t6s6rt felel6s, valamint aKdzszolgdkat6 eseti adatszolgilLtatdsi kcitelezettsdge k6r6ben, a
kdzszolgilltatdsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dosft6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiln" mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6v6hagy 6lag irj6k al|.
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