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HULLADEKGAZDAT.,TOOAST ToZSZOLGALTATAS I SZEP(ZOOBS
MODOSiTAS,I

amely letrejdtt egyreszt: Bdr Ktizs6gi Onkorm ilnyzat
sz6khely: 77Il Bbr, Szabadsiig utca 62.
PIR sz6m: 335030
ad6sz6m: I 5335030-1-02
k6pviseli: J6sper G6bor polgrirmester
mint Onko rmilnyzat, a tov6bbiakban : Onko rminy zat

m6sr6szt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunrilis Szolgr{ltat6
Nonp rofit KorL{tolt Fele16ss6gii Trirsasig

szekhelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gy z5kszirma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: 1 I 541 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szima: 100468989 (P6cs-Kokeny Regiondlis
Hullad6kkezelo Kozpont)
KSH sz6ma: 1 1541587-3811-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban : Kiizszol giltat6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - k<iz6tt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek
mellett:

1. Felek egym6ssal 2017. jirlius 10. napjrival kezdodo hat6llyal kozszolg6ltat6si
szerzoddst kottittek 86r Kozs6g kozigazgatesi tertileten az ingatlanhaszn6l6kn6l keletkezo
teleptil6si hullad6k gffit6s6re, sz6llit6siira, kezeles6re fenn6ll6 kozszolgdltat6ssal
kapcsolatban.

Z. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket kozos megegyez6ssel a k<ivetkezokeppen
pontositj6k:

Ipari (eazdiilkod6 szervezetek) dijak:

Ed6nymeret Egyszeri netto i.iritesi dij
(FO

70 liter 414,17
120 liter 640,16
240liter 1275,59
I 100 liter 6838,58

Edenymeret Egyszeri nett6 i.iritdsi dij
(FO

70 liter 225.77
I I 0- 120 liter 360.20
240liter 780,00
I 100 liter 3590,75
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A hullad6kgazdiikodasi kozszolg6ltat6si dij sz6ml6k a gazdilkod6 szervezetek, valamint a

koltsegvet6si szervek 6s szoci6lis int6zmenyek eset6ben a rezsicsokkent6sek v6grehajt6s6rol
sz6l6 2013. 6vi LIV. tdrv6nyben szabilyozottaknak megfelelo egyszeri nett6 tirit6si dijak
alkalmaz6s6val keriiltek ki6llit6sra.

3. A kozszolgAltat6si szerzod6sjelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatillyosak.

4. Az 6llami hulladekgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szerttezet
kijeloleserol, feladatkor6rol, az adatkezeles m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si
kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjitn az

6nkorm6nyzat, mint az elliltisbrt felel6s, valamint a K6zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si
kotelezetts6ge kor6ben, a kozszolg6ltat6si szerzod6s-modosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzodes-modositist a Felek amrak elolvas6sa 6s 6rtelrnez6se utdn, mint akaratukkal
mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj 6k al 6.
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