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MODOSITASA

amely l6trejott egyrlszt: Sumony Kiizs6g Onkormrinyzat
sz6khely: 7956 Sumony, Pet6fi utca 19.

PIR sz5m: 334549
ad6 szftm: 1 53 3 4 5 4 1 - | -02
k6pviseli: Ors6s J6zsef polgSrmester
mint onkorm 6ny zat ( a to v6bb i akb an : 6 nko r m6ny zat)

mdsr6szt: D6l-Kom D6l-Dunfntrlli Kommundlis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt X'elel6ss6gii Tf rsas69
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ilt 52.
c 6 g e gy z|kszdma; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 5 41 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100219306
KTJ szdma: 100468989 lP6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke zeI6 Kozp ontl ; 1 0 040 8 03 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 541 581 -3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyrezetl

mint Ko z sz ol g61tato, a to virbb i akb an : Kiizsz o lg6lt nt6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzott az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal' hulladekgazdilkodSsi kozszolg6ltalilsi szerz6d6st kotottek
Sumony telepiilds kozigazgathsi terlilet6n az ingatlanhaszn|l6kn|l keletkez6 telepril6si
hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6sdr4 kezel6s6re fenn5116 kozszolgfiltatdssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkodSsi Kozszolg|ltat6si Tervben irtak
figyelembevdlelfvel az l. pont szerinti kdzszolghltat6si szerz6d6siiket 2016. oktober 1.

napj6val kozds megegyezlssel az alibbiak szerint m6dosid6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kozszolg|ltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szdllitja el, 6s gondoskodik annak
kezeles616l.

4. Szerzodl felek a telepril6sen haszn|lt hullad6kgffit6 ed6nyek iirit6si dijhl az al6bbiak
szerint roszitik:

Ed6nyn6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij
Gt)

60literes ed6ny* 49,
80literes ed6ny 65,-
1 10 literes ed6ny 88.-

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn616 r1szere a telepiil6si
onkorm6nyzat 61ta1 kiadott igazolils alapj6n.

5. A kozszolg|ltathsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 6lto zatlanvl hat6lyo s ak.



6. Az {llarni hullad6kgazd6lkod6si kdzfeladat ellfutbshra l6trehozott szervezet

kije1616s6r61, fe1adatkdr6r6l, az adatkezells m6dj6r61, valamint az adatszolghltathsi

kotelezetts6gek r6szletes szab61yair61 s2616 6912016. (I[. 31.) Korm. rendelet alapjhn az

$nkormanyzat, mint az ellftilsdrt felel6s, valamint a Kdzszolgilltat6 eseti adatszolgilltathsi

kotelezetts6ge kdr6ben, aklzszolgaltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megktildi a

Koordin6l6 szerv r 6sz6r e.

Jelen szeru6d6s-m6dositSst a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezlt, j6vdhagy6lagir jikalS.

P6cs, 2016..9.?. :.h9.'..........
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
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