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Szentegdt Kiizs6g Onkormdnyzat
sz6khely: 79 I 5 Szenteg6t, Alm6s utca 90/ I .

PIR sz6m: 555511
ad6sz6m: I 55555 I 3-2-02
kepviseli: Ivanek J6nos polg6rmester 

..
mint cinkormAnyzat (a tov6bbiakban: Onkormdnyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szol96ltat6 Nonprofit
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Sri i -i,(ol'lt l\i * ti pr"a!'lt i'{1't.
7e02 ?f ." 176

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6

amely l6trej<itt egyr6szt:

m6s16szt:
Korl6tolt Felel6ss6gii Td rsasfg
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si rit 52.

c6gi egyz6ksz6ma : 02-09-0645 5 6

ad6sz6ma: 11 541 587 -2-02
KUJ sz6ma: L00279306
KTJ sz6ma: 100468989 /Pdcs-K0k6ny Region6lis Hulladdkkezel6
KozponU; 100408033 /Gtircs<iny hullad6klerak6/
KSH sz6ma: I 1 541 587-3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezet6

mint Kcizszol ghltat6, a tov5bbiakban : KiizszolgS I ta t6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen 6s napon az alii}bi felt6telek mellett:

1. Szerz6d6 felek egymdssal hulladdkgazdrllkod6si k6zszolg6ltat6si szerz6d6st k0tOttek Szenteg6t

tefepulds kdzigazgatisi teriiletdn az ingatlanhaszndl6kn6l keletkez6 telepiildsi hulladdk gyiijtdsdre, szillitiis6ra,

kezel6sere fenn5ll6 kozszolgbltatAssal kapcsolatban.

2. Szerzbdb felek az Orszdgos Hulladdkgazdillkod6si K0zszolgdltat6si Tervben irtak figyelembevdtelevel

az l. pont szerinti kozszolg6ltatdsi szerz6dds0ket 2016. okt6ber l. napi6val kcizos megegyez6ssel az al6bbiak

szerint m6dositjak:

3. Szerzbdl felek meg6llapodnak, hogy K0zszolg6ltat6 a telepUldsi vegyes hullad6kot heti egyszeri

rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, 6s gondoskodik annak kezelesdr6l.

4. Szerz6db felek a relepiildsen hasmiilt hullad6kgyiijt6 eddnyek Uritdsi dij6t az aldbbiak szerint rdgzitik:

Ed6nvmeret Esvszeri nett6 tirit6si dii (F0

60 literes ed6ny* 49,-

80 literes ed6ny 65,-

I 10 literes ed6ny 88,-

*a lak6ingatlant egyedul ds dletvitelszertien hasm6l6 termdszetes szem6ly ingatlanhaszndl6 rdszdre a telepiilesi

cinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolils alapj6n.

5. A k6zszolgdltat6si szerz6d6sjelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei toviibbra is viiltozatlanul hatdlyo-

sak.

6. Az iilami hulladdkgazd{lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet kijelOldsdr6l, feladatktirer6l,

az adatkezel1s m6-djar61, valamint az adatszolgbltat6si kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll.
31.) Korm. rendelei alapj6n az Onkormdnyzat, mint azellfutdsdrt felel6s, valamint a Kdzszolg5ltat6 eseti adat-

szolgrlftat6si k6telezettsege kordben, a k6zszolg6ltati.si szerzodes-m6dositiist elektronikus riton megk0ldi a Koor-

din6l6 szerv r1sz5re.

Jelen szerz6dds-m6dosit6st a Felek annak

megegyezot, j6vdhagy6l ag irj dk ali.
elolvas6sa ds drtelmezese utdn, mint akaratukkal mindenben

P6cs, 2016..9..9...9P


