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qnint Kozszoigiltffil, a tov6bbiakha:r: K,GzszolgrfEtat6

tovSbbiakban egyiittesen: Felek - kozriti az alulirott helyen 6s napon az alhbbifelt6telek rnelleff:

1' szerzdd6 felek egymrissal hr.illaddkgazd6lkodSsi k<lzszolgdltatrfsi szerz6d6st kotortek somogyaracs telepiii6skSzigazgatftsi tertiietdn az ingatlanhaszn6t6kn;l keletkezo teieprilesi hulladdk gyiljtdsdre, szitllrt$sixa,kezeidsdre fenn6ll6ko zszolg|ltat6s sal kap c so I atb ari 
"

2' szerzt5dS ielek az orszSgos Huliad6kgazci6lkod6si Kozszotrg6ltat6si Tervben irtak figyelembevdtel6vel az 1. pontszerinti kozszaig'ltat6si szerzcddsiik-et 2*16. okt6ber i. napjr{vai kozos megegyezdssel az alaibiakszerint m6dositj6.k:

3' szetz6d6 felek meg6llapodnak, hogy K<izszolg6ltatd a telepiildsi vegyes huiladdkot heti egyszeri rendszeress6ggel(dvente 52 alkaiommal) szitllitjael, 6s gondoskodik annak kezel6sdrSi"

4' Szerzddd felek a teieptrldsen haszn*lthulladdkgyiijtd ed6nyek iiritdsi cij6t azal6.bbiak szerint roezitlk:

xa lak6ingatiant egyediil 6s dletvitelszeriien lnaszniil termdszetes szerndiy ingatlanhasz n6lb r1szere a teleptil6sionkormdnyz at. 6ltal kiarioti iguzalils aiapj6n"

5' Akbzszolgdltathsi szerz6dds jeien okirafial *em drinteit readelkezdsei iovfbbra is valtazatlanui hat6lyosak.

6' Az 611ami i:ulladdkgazdSikoddsi kozfeladat ell6ti4s6ra ldtrehozott szervezet kijekii6s6r6l, feladatko r6ri5l, azadatkezelds rnodj6r6l, valamint az adatszolgaitat6si-kdtelezeitsdgek rdszletes szabil-lyakotrszol6 6g/20i6. (Iil. 31.) Korm.rendelet alagdn az onkormi*yzat', mint az eltSt6s6rt feleids, valamint a Kcizszolg6ltat6 eseti adatszalg1ltat6sikdtelezettsdge kdr6ben, akdzszoigSltat6si szerz6dds-m6dosit6st elei<tronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.
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Jelen szerzSCds-rn6dosft6st a Feiek annak eiolvasSsa ds drteierezdse uidn, mint akaraiukkal mindenben mege gyez6t,j 6v 6hagy 61ag iriak aia.
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