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amely l6trej ott egyreszt: T6seny Kiizs6g OnkorminYzat
sz6khely; 7834 T6seny, Rrik6czi utca97.
PIR sz6m: 333915
ad6sz|m: I 53339 | I -I -02
k6pviseli: Drivodi D6ra polgdrmester 
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mint cinkorm iny zat ( a to v6bb i akb an : 6 nko r miny zat)

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdg
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si ifi 52.

c e gS e gy zeksz|nta'. 02 - 0 9 - 0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I | 5 41 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Regionrilis

Hullad6l'kezelo Kozpont/; 1 0040803 3 /Gorcsciny

hullad6klerak6/
KSH sz6ma: 1 1 54 1 587 -3811-512-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigYvezet6

mint Kozsz olg6ltat6, a to v6bb i akb an: Kdzszol grllt at6

mSsrdszt:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - krizott az ah,lirott helyen 6s napon az aIilbbi felt6telek

mellett:

1. Szerzodo felek egym6ssal hulladdkgazdalkod6si kozszolgilltatisi szerzodest kotOttek

T6seny teleptilds koztgazgatdsi teriiletdn az ingatlanhasznal6knii keletkez6 teleptildsi

hullad6k gyriJt6s6re, szilllitisSra. kezel6s6re fenn6l16 kozszolgiitat6ssal kapcsolatban.

2. Szerzod1 felek az Orszigos Hullad6kgazdrllkodrlsi Kozszolgdltat6si Tervben irtak

frgyelembevdtel6vel az 1. pont szerinti kozszolgiltatisi szerz6ddstiket 20i6' okt6ber 1.

napj itv al kozos me ge gyez6 ssel az al6bbiak szerint m6do sitj rik :

3. Szeruodo felek megfllapodnak, hogy Krizszolgl,Itat6 a telepiildsi vegyes hullad6kot

heti egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szallitja el, 6s gondoskodik annak

kezelds6161.

4. Szeruodo felek a telepiil6sen hasznfithullad6kgyrijt6 ed6nyek tirit6si dijz't" az al6bbiak

szerint rogzitrk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iiritdsi dij
(F0

60 teres ed6ny* 83,

80 teres eddny 111

I 10 literes ed6ny r52,-

*a lak6ingatlant egyedtil ds 6letvitelszerrien haszn6l6 term6szetes szemdly ingatlanhaszn616 tlszdre a telepiildsi

dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj iin.

5. A kozszolgiitatisi szerz6d1s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei tov6bbra is

v iito zatlanul hatdly o s ak.

6. Az 1llami hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat ellStdsara l6trehozott szewezet

kijelol6s6r6l, feladatkordr6l, az adatkezelds m6dj6161, valamint az adatszolg|ltat6si

kotelezetts1gek rcszletes szabdlyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm' rendelet alapiln az



onkormriny zat, mint az ellilthsefi felel6s, valamint a Kozszolgaltat6 eseti

k itelezettseg. loreU"n, akozszolgilltatisi szerz6dds-m6dositrlst elektronikus

Koordin6l6 szew t6szdre'

Jelen szerz6dds-m6dositSst a Felek annak el0lvasSsa 6s 6rtelmez6se utdn,

mindenbenmegegyezot, j6vhhagy6lagiriakal6'
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