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amely l6trejott egyrlszt: Szentd6nes Kiizs6g Onkormfnyzat
sz6kJrely: 7973 Szertd6nes, Pet6fi utca64.
PIR szfm: 334901
ado szdm: I 53 3 49 0 5 - I -02
k6pviseli: Vidra Sdndor polg6rmester
mint <inkorm lny zat ( a to v6bb i akb an : 6 n ko r milny zat)

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrfli Kommundlis Szolgfltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ifi 52.
c 6 gS e gyzlkszhma; 02 - 09 -0 6 4 5 5 6

ad6szhma: I t 5 4 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kke ze16 Kozpont/; 1 0040 8 03 3 /Gdrcsony
hullad6klerak6/
KSFI szrirna: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter ijgyvezetl

mint Ko z sz ol g6ltat6, a tov6bbi akb an : Kii z s z o lg6lt at6

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

1. Szerzldd felek egyn6ssal hulladekgazd|lkodfsi kdzszolg|ltatbsi szerz6ddst kotdttek
Szentd6nes telepiil6s kozigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszndl6kn6l keletkez6 telepiil6si
hullad6k gffit6s6re, szfilitdsira. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolg|ltat6ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orszfgos Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolg|ltat6si Tervben irtak
figyelembev5telfvel az 1. pont szerinti kozszolg|ltat6si szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1.

naTdhval k<izris megegyezlssel az alilbbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzdd\ felek meg6llapodnak, hogy Kozszolghltat6 a telepil6si vegyes hullad6kot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak
kezel6s6r6l

4. Szerzldd felek a telepiil6sen hasznillt hullad6kgyrijt6 ed6nyek ririt6si dij6t az al6bbiak
szeintroszitlk:

Ed6n5nn6ret Egyszeri nett6 ririt6si dii G0
t61i nyan

60 literes ed6ny* 44,- 44-
80literes ed6nv 59.- 59,-
1 10 literes ed6nv 80"- t62"-
*a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 term6szetes szem6ly ingatlanhaszn|lo r1sz5re a telepiil6si
<inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolfls alapjfn.

5. A kdzszolgilltatdsi szerzld.Es jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 67to zatlanul hatSlyo s ak.

#



6. Az tllarrrr hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ellirtilsdra l6trehozott szewezet

kijel<i16s6r61, feladatkor6rcil, az adatkezel6s m6dj6161, valamint az adalszolgilTtathsi

kotelezetts6gek r6szletes szab5lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjhn az

6nkorm5nyzat, mint az ellSthslrt felel6s, valamint a Kozszolgilltatb eseti adatszolgilltathsi

kdtelezetts6ge krir6ben, akdzszolgSltathsi szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit5st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenbenmegegyezlt, j6vihagy6lagirJhkal6.

P6cs.2016..Q3.'.h9.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
KdzszolgSltatf
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