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HULLADf KGAZDALKoDAsI KOzSzoLGALTATASI szpnz6ons
tr,tooosirAsa

amely l6trejdtt egyrdszt: Szentd6nes Kiizs6g dnkorminyzat
sz6khely: 7913 Szentd6nes, Petofi utca 64.
PIR szrim: 334901
ad6sz6m: 1 5334905- 1 -02
k6pviseli: Vidra S6ndor polgiirmester 

..
mint tinkormrinyzat (a tovdbbiakban: Onkormf nyzat)

miisr6sZ: D6t-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsas6g
sz6khelye: 7632 Pecs, Sikl6si tt 52.
c6gjegyz6ksziima: 02-09 -O645 56

ad6sz6ma: 1 I 541587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Regioniilis
Hulladdkkezel<i Kdzpont/; I 00408033 /G6rcsdny
hullad6klerak6/
KSH sziima: | | 54 I 587 -381 | -57 2-O2

k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i
mint Kdzszolgiiltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

toviit,biakban egyiifiesen: Felek - kdzdtt az aiulirott helyen €s napon az aliibbi feltdtelek Incllett:

l. Szerzodo felek egymiissal hullad6kgazd6lkodrisi kdzszolgiiltatiisi szerz<id6st kdtiittek

Szentd6nes telepiil6s ktizigazgatrisi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6knril keletkezS telepiil6si

hullad6k gyiijt6s6re, szrillitiisiira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgriltatiissal kapcsolatban.

2. SzerzSd<i felek a ktizszolgriltatrisi szerz<id6st 2016. okt6ber l. napjiival k6zds

megegyezdsseI a sz6llitasi rendszeress6g 6s az iirit6si dijak tekintet6ben m6dositottrik.

3. Szerz<ido felek r<igzitik, hogy a 2. pont szerinti szerz6dds-m6dositiisban adminisztrAci6s

hiba miart t6vesen keriiltek feltlintet6sre az egyes iir(t6si dijak, ez6rt erre tekintettel jelen

szerzod6s-m6dositiisban Felek a telepiildsen haszn6lt hulladdkgyiijto eddnyek Uritdsi dijet az

akibbiak szerint rrigzitik, konigriljrik:

Ed6nymdret Egyszeri nett6 iiLritdsi dij (Ft)
t6li nyan

60 literes ed6ny* 44.- 88,-

80 literes eddny 59.- I 18,-

1 10 literes eddny 80.- 162,-

*a lakoingatlant egyedUl ds dletvirelszeriien hasanelo termeszetes szemdly ingatlanhaszn616 rdszdre a teleptil€si

onkormdnyznt eltal kiadott igazolas alapjiin.

A jelen szerzod6s-m6dositiisban rdgzitett dijak 201 6 okt6ber 1 . napj6t6l hat6lyosak'



4. A kcizszolgriltatiisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei toviibbra is
vdltozatlanul hatiilyosak.

5. Az rillami hulladdkgazdrilkodrisi krizfeladat ell6tes6ra ldtrehozott szervezet kijeldl6s6rcit,
feladatktir6r6l, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolglltat6si kdtelezetts6gek r6szletes
szabrilyair6l sz6lo 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapjin az Onkormrinyzat, mint az
ell6t6s6rt felel<is, valamint a K6zszolgiiltat6 eseti adatszolgeltatasi kdtelezettsege kdr6ben, a
kdzszolgiiltatrisi szerz6d6s-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a Koordiniil6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositdst a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkat
mindenben megegyez6t, j6v6hagy6lag irji*. al6.

P6cs,2017. mf rcius l. D6l-Kom Nonprofit Kft.
7602 Pf ,: 176

Adoszam: 1 I 54 1 587 -2-42

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Ktizszolgdltat6


