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HULLADEKGAZDAT,TOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZF,F(ZdUNS

amely l6trej ott egyrdszt'.

MODOSiTASI

Tengeri Kiizsdg Onkorminyzat
sz6ldrely: 7834 Tengeri, Kossuth utca 13.

PIR szilm: 333904
ad6 szlm: I 5 3 33 9 0 4 - | -02
kdpviseli : Nyaka Melinda polgiirmester
mint rinkorm 6ny zat ( a to vrib b i akb an : O n ko rmhny zat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolg{ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gii Tfrsasfg
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si it 52.

c e gS e gy zekszftma: 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6

adSszfima: I I 5 41 5 87 -2-02
KUJ szdma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Regionrilis
Hullad6kke zelo Kozp ontl; 1 0 04 0 8 0 3 3 /Gorcsdny
hullad6klerak6/
KSH szrima: 1 I 541 587 -3811-572-02
kdpviseli: Bir6 Pdter iigyvezeto

mint K<i z sz olgtltato, a to v6bb i akb an : Kii zs z o lgfiltatf

mSsr6szt:

tovribbiakban egyi.ittesen: Felek - krizott az alulirott helyen 6s napon az althbi felt6telek
mellett:

1. Szeruodl felek egym6ssal hulladekgazdillkod6si kcizszolgd,ltati.si szenoddst kotottek
Tengeri telepiil6s kazigazgatilsi teriilet6n az ingatlanhasznill6kn|l keletkez6 telepiil6si
hullad6k gyrijtdsdre, szitllithsfua. kezeldsdre fenn6ll6 kozszolgilltatilssal kapcsolatban.

2. Szerzodo felek az Orsz6gos Hulladekgazd6lkoddsi Kozszolgilltat6si Tervben irtak
figyelembevdtellvel az 1. pont szerinti kdzszol,gitltatfusi szeru6d6si.iket 20i6. okt6ber 1.

napjixal kcizos megegyezlssel az alitbbiak szerint m6dositj6k:

3. Szerzodl felek meg6llapodnak, hogy KdzszolgirltatS a teleptildsi vegyes hulladdkot
heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente 52 alkalommal) sz6llitja el, 6s gondoskodik annak

kezel6s616l.

4. Szerzodo felek a teleptil6sen hasznillt hulladdkgyrijto eddnyek iirit6si dijdt az alibbiak
szerint roszitlk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tiritdsi dij
GO

60literes ed6nv* 65.-
80 literes ed6ny 86.-

1 10 literes ed6ny 1 18,-

*a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszerrien haszn6l6 l.erm6szetes szemdly ingatlanhaszn6lo reszere a telepiildsi
dnkormiinyzat 6ltal kiadott igazol|s alapj rln.

5. A kcizszolgdltatisi szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v itlto zallarnt I hatdly o s ak.

6. Az 6llami hulladdkgazd6lkoddsi kozfeladat ellitdsfura ldtrehozott szewezet
kijel6l6sdr6l, feladatk<jrdr6l, az adatkezel6s m6djar6l, valamint az adatszolgilltattsi
kotelezetts6gek rdszletes szab6lyair6l szSlo 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az



Onkormanyzat, mint az elliltdsert felel6s, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti

kdtelezettsdge kdrdben, akdzszolgilItatasi szerz6dds-m6dositdst elektronikus
Koordindl6 szew r6,szdre.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utrln,
mindenb en me g e gyez6 t, j 6v 6hagy 6lag irj ik al6.
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