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amely l6trej <itt egyr6szrril : Szaporca Kiizs6g Onkormf n yzata
sz6khely: 7843 Szaporca, Kossuth L. u. 5.
PIR szim: 555830
ad6szitm: 1 5555836- I -02
k6pviseli: P6l Csaba polg6rmester
mint <inkorm inyzat (a tov6bbiakban: Onko rminyzat)

D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommundlis Szolgdltatr6
Nonprolit Korlftolt Felel6ss6gii T{rsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si itt 52.
c 6 gS e gy zlkszAma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szima: I I 5 41 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ szirna: 100468989 (P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 K<izpont)
KSH szima: I 1541587-381 1-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kcizszo I g6ltat6, a tovr{bbiakban : Kiizszo lg:llta t6

mtlsr6szr6l:

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kciz0tt az alulirott helyen 6s napon az allbbiak
feitdteiek meilett:

1. Felek egymdssal 2013. januar 01. napj6val kezd6d6 hat6llyal ktizszolg6ltatrisi
szrrzilddst kdtdttek Szaporca Kcizs6g kiingazgatisi tertilet6n az ingatlanhaszndl6knitl
keletkez<i telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilitirsira, kezel6s6re fenn6ll6 kdzszolgiitatilssal
kapcsolatban. Felek akozszolg6ltatdsi szerzoddst2}l4.junius 30. napj6val feliilvizsg6lt6k 6s
egys6ges szerkezetbe foglaltrlk a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t6rv6ny 90.$ (8)
bekezd6s6re tekintettel.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazdrilkodSsi Kozszolgdltatrlsi Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az l. pont szerinti kozszolgilltatdsi szerz6d6stiket kdzds megegyez6ssel
az alSbbiak szerint m6dositj rlk :

3. A Kdzszolgillt;;t6 a telepiil6si vegyes hullad6kot heti egyszeri rendszeress6ggel (6vente
52 alkalommal) szilllitja el, 6s gondoskodik annak kezel6s6rol.

4. A teleptil6sen haszn6lt hullad6kgytijt6 ed6nyek iirit6si dija:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 tirit6si dij TEL
(F0

Egyszeri nett6 iirit6si dij - NYAR
(F0

60literes ed6ny* 53.- t07.-
80 literes ed6ny 7t.- 143.-
110 literes ed6ny 98,- 197.-

(^,-.-



*a lak6ingatlant egyedUl 6s dletvitelszeriien haszniil6 term6szetes szemdly ingatlanhaszndl6 rdszdre a telepiildsi

tinkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolSs alapj6n.

5. A k<izszolg6ltatasi szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei tov6bbra is

v iitozatlanul hat6ly o sak.

6. Az 6llami hullad6kgazdrilkodasi k6zfeladat ell6&isara l6trehozott szewezet

kijel616s6r6l, feladatkrir6rol, az adatkezel6s m6djrir6l, valamint az adatszolgilltat6si

kdtelezetts6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

0nkorm6nyzat, mint az ellifiislrt felel6s, valamint a Kozszolgiitat6 eseti adatszolgr{ltat6si

k6telezetts6ge krir6ben, a kdzszolg6ltatasi szerz5d6s-m6dositrist elektronikus titon megktildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzod6s-m6dosittist a Felek annak elolvasasa 6s 6rtelmez6se ut6.n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezbt, j 6vahagy6lag irj ak al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgiltat6
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