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S6svertike Kiizs6g dnkormdnyzat
sz6khely: 7960 S6svertike, Pet6fi utca42.
PIR sz6m: 555274
ad6szilm: 1555 5214-I-02
kdpviseli: Bdrdcz Zsolt polg6rmester
mint dnkorm inyzat (a tov6bbiakban: dnkorm 6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si rit 52.
c 6gtr e gyz6ksz6ma: 02-09 -0 6 4 5 5 6
ad6szitrna: I 1 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 lP6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 KdzponV; 100408033 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1541587-38 1l-572-02
kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kdzszol g6ltaI6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozolt az alulirott helyen 6s napon az alfibbi felt6telek mellett:

l. Szerz6d6 felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgilltatdsi szerz6ddst k0t0ttek
S6svertike telepiil6s kozigazgatilsi teriilet6n az ingatlanhasnSl6knSl keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyiijtdsdre,szillllthshra,kezel6s6refenn6ll6klzszolgilltat6ssalkapcsolatban.

2. Szerz6do felek az Orsz6gos Hullad5kgazdillkod6si KdzszolgilItat6si Tervben irtak
figyelembev6tel1vel az 1. pont szerinti kozszolgilltatrisi szerz6ddsiiket 2016. okt6ber 1. napjSval
kozcis megegyez6ssel az alilbbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Ktizszolgilltat6 a telepiildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak kezel6sdr6l.

4. Szerzbdo felek a telepiil6sen hasmillt hulladdkgytijt6 eddnyek iirlt6si dij6t az alilbbiak
szerint rdgzilk:

Ed6nym6ret Egyszert nett6 iirit6si dij
rFr')

60 literes ed6nv* 49,-

80 literes ed6nv 65,-
I l0 literes ed6nv 88.-

*a lak6ingatlant egyedtil 6s dletvitelszeriien hasznal6 termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6 r5szdre a teleptil6sr
dnkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolas alapjrin.

5. A kdzszolgilltatdsi szerzbdds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v 6lto zatlanul hat6lyo s ak.

6. Az illlami hulladdkgazd6lkod6si kOzfeladat elliltdsdra l6trehozott szervezat kijel0l6s6r61,
feladatkOrdr6l, az adatkezelds m6djar61, valamint az adatszolgilltat6si kdtelezetts6gek rdszletes
szab6lyan6l sz6l6 6912076. (IIL 3 I .) Korm. rendel et alapjiln az 6nkorm6nyzat, mint az ellsthslrt
felel6s, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolgilltatilsi kdtelezetts6ge kcir6ben, a
kbzszolgilkat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvasSsa 6s 6rtelmez6se ut5n. mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j 6v6hagy6lagl46k a16.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgfltat6
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