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HULLADEKGAZDAITOuAST TOzSZOLGALTATAS I SZEBtZ6unS
MODOSiTASA

amely l6trejdtt egyreszt: Somogyhatvan Kiizsdgi Onkormhnyzat
szdkhely: 7921 Somogyhatvan, Kossuth utca46.
PIR sz6m: 334385
ad6szSm: | 533 43 83 - I -02
kdpviseli: Nagy Gabriella Ildik6 polg6rmester
mint onko rm 6ny zat (a to v6bb i akb an : O n ko r miny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dunintlili Kommunr{lis Szolgriltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii T{rsasdg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.
c e gS e gy zekszSma: 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6

ado szttma: 1 | 5 4 1 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Kdzponti; 1 0040803 3 /G6rcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigYvezet6

mint Kdzszolgdltat6, a tov5bbiakban: Kiizszolgf'ltatf

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

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladlkgazdhlkod6si kcizszolgfltathsi szerzodest kottittek

Somogyhatvan telepi.il es kdzigazgatdsi teriilet6n az ingatlanhasznilloknftl keletkez6 teleptl6si

hullad6k gyrijt6s6re, szilllitdsfra. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgfitat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hullad6kgazddlkod6si KozszolgiitatSsi Tervben irtak

figyelembev6tel6vel azl.pontszerinti kozszolgiltatdsiszeru6d6si.iket2016. okt6ber 1. napj6val

k<izos megegyezlssel az al6bbiak szerint m6dositjSk:

3 . Szerzldo felek meg6llapodnak, hogy Kdzs zolgtitat6 a teleptildsi vegyes hullad6kot heti

egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szhlIitla el, 6s gondoskodik annak

kezel6s616l.

4. Szerzodo felek a telepi.ildsen hasznillt hulladdkgyiijt6 ed6nyek tirit6si dij6t az al6bbiak

szerint rriszitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(Ft)

60 literes ed6ny* 48,-

80 literes ed6ny 64,-

1 10 literes ed6ny 88,-

xa lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszeriien haszn6l6 termdszetes szemdly ingatlanhasznill6 r1sz5te a telepiildsi

Onkorm6nyzat 61tal kiadott igazolSs alapjdn.

5. A kozszolg6ltat6si szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v 6lto zatlanul hat6lyo sak.



6. Az 1llamihulladdkgazd6lkod6si krizfeladat e116t6s6ra I etrehozott szewezetkij e1616s6r61,

feladatkdr6 16l, azadatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adarszolgilltathsikdtelezetts6gek r6szletes

szabflyair6r sz6l6 e,gtzorc. GIL 31.) Korm' rendelet alapifun ry-0+ot-6nyzat' mint az

ell6t6s6rt felel6s, valamint a K<izszolg 6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si kotelezettsege kdr6ben, a

kLzszorgiltatSsi szerz6d6s-m6dosit6st erektronikus riton megkiildi a Koordin6r6 szerv r6sz6re.

Jeren szerz6d6s-modosit6st a Felek annak erolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezbt' j6vShagy6lagiti6kal6"
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