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HULLAD frrce tzoAr,rooA sr K:ozszot cAr,rarA sr szE Rz6 o r s
nr6oosirAsa

Amelyl6trej<itt egyrlsz-rola BonyhridvarasdKiizs6gonkormdnyzata
sz6khelye: 71 58 Bonyh6dvarasd, Kossuth utca 27 .

ad6szfim: I 5417 581 -l -17
k6pviseli: Csibi Zsolt polg6rmester
mint Onko rmdny zat, a to v6bbi akban : O n ko rm iny zalt

m6sr6szr6l a: D6l-Kom D6l-Dundntfili Kommunilis Szolg6ltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 P 6cs, Sikl6si ttt 52.
c6,gtr egy zdksz6ma : 02-09 -0 6 4 5 5 6
ad6szirma: I I 5 4 | 587 -2-02
KUJ szlma:100279306
KTJ szirma: 100468989 (p6cs-Krik6ny Regionrilis
Hullad6kkezel6 Krizpont)
KSH sztlma: I 1 541 587 -38t1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
n: i nt i.,c zszc i gi.itet5, a ..ci'rlbb iakban : I(iizszolgrl it a.tri

tov6bbiakban egytittesen: Felek - ktizdtt az alulfrott helyen 6s napon az al1bbiak felt6telek
mellett:

l. Felek egymrissal 2017. mrijus 01. napj6val kezdiidl hat6llyal k<izszolg6ltatrisi
szerzbddst k6t6ttek Bonyhrldvarasd Kdzs6g kdzigazgatrisi tertiletdn az ingatlanhaszn6l6knril
keletkez6 telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilititsira, kezel6s6re fenn6ll6 kiizszolg1ltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siik I l. pontjSt k<izcis megegyezdssel a
k<ivetkez6k6ppen pontositj ilk:

A k<izszolgilltatl 6ltal alkalmazottkozszolg6ltatrisi dij meg6llapft6sa a Ht. 46-48.g 6s
91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en
trirt6nt.
Az ingatlanhaszrril6k iiltal f,rzetend6 iirit6si dijak:

Lakossrigi dijak:

60 literes ed6ny: 110,- Ft + Afa*
80 literes ed6ny:170,- Ft + Afa

I l0 literes ed6ny: 234,- Ft + Afa
240literes ed6ny: 442,-Ft+ Afa
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*a 38512014. (XI. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszeriien haszniil6

term{szetes szem6ly ingatlanhaszn616 resrtre, a telepiildsi 0nkormdnyzat 6ltal kiadott igaml6s alapj6n.

3. A kdzszolg6ltatasi szerzodls jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v6ltozatlanul hatalyo sak.

Jelen szerz6d$s-m6dositrlst a Felek annak elolvasiisa 6s 6rtelmezdse utiin, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.
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