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HULLADEKGAZDAT-,rooAsIrozszor,cAr,rarAsrsznnz6nns
ivr6nosirAs.q.

amely l6trej<itt egyrlszt: Somogywiszl(tKlzslgi Onkormrlnyzat
szdkhely: 7924 Somogyviszl6, Kossuth utca32.
PIR sz6m: 334396
ad6 sz6m: | 53 3 43 9 0 - | -02
kdpviseli: Szab6 B61a Gydrgy polg6rmester
mint 6nko rm 6ny zat (a tov5bb i akb an : O n ko tmhny zat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunrilis Szolgfltaf6
Nonprofit KorLitolt Felel6ss6gii Trirsasfg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si ttt 52.
c6 gj e gyz6k sz6ma: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6 szdma: I I 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zelo Kozpont/ ; 1 0 04 0 8 03 3 /Gorcsdny
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 587 -3811 -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6

mint K<i z sz olghltato, a to v6bb i akb an : Kiizszo lg6ltat6

tov6bbiakban egyi.ittesen: Felek - koz<itt az alulirotthelyen 6s napon az alilbbi feltdtelek mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladlkgazdSlkod6si ktizszolgilltathsi szerz6d6st ktjt<jttek

Somogyviszl6 telepiills kozigazgat6si teri.ilet6n az ingatlanhasznilI6knhl keletkez6 telepiildsi
hullad6k gyiijt6s6re, szfilitdsira. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolgSltatiissal kapcsolatban.

2. Szerzodl felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Klzszolgdltat6si Tervben frtak
figyelembev6teldvel az I . pont szerinti kozszolg|ltatfsi szerz6d6siiket 20 1 6. okt6ber 1 . napj 6val

kozris megegyezessel az al6bbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodo felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgilltat6 atelepiildsi vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szftllitja el, 6s gondoskodik annak

kezel6s616l.

4. Szerzodo felek a telepiil6sen hasznillt hullad6kgytijt6 eddnyek tirit6si dijert az alibbiak
szerint r<iszitik:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
(F0

60literes ed6nv* 66,-

80 literes ed6ny 88,-

110 literes eddny l2r,-
*a lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszerlien hasznSl6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6T5 r1szdre a telepiil6si
dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapjdn.

5. A kozszolgilltat6si szerzodds jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tov6bbra is
v ftlto zatlanul hat6lyo sak.



6. Azilllamihulladlkgazd6lkod6si kdzfeladat elliltdsdral6trehozott szervezetkijel<il6s6r6l,
feladatk<ir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgilltatilsi kotelezetts6gek rdszletes

szabilyair6l sz6l6 6912016" (III. 31") Korm. rendelet alapjhn az Onkormfunyzat, mint az

ell6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge krir6ben, a

kozszolgtltatdsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut5n, mint akaratukkal
mindenbenmegegyez6t, j6vhhagy6Iagirjhkal6.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgilltat6

Somogyviszl6


