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Amely l6trej6tt egyr6szr6l a: Vds6rosb6c Kiizs6g Onkormfnyzata
sz6khelye: 7926Yilsirosb6c, Kossuth L. u. 16.
ad6szitm: I 533 447 9 -l -02
PIR szlm.: 334473
k6pviseli : P opa Zoltin Gycirgy polgiirmester
mint Onko rmdny zat, a to v6bbiakban : 6 n ko r m hny zat

m6srdszr6l a: D6l-Kom D6l-Dunfntrili Kommunilis SzolgSltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gii Tirsasfg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si ttt 52.
cd gS e gy zdkszirma: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6
ad6szitma: | | 5 41 587 -2-02
KUJ szima:100279306
KTJ szirma: 100468989 @6cs-K6k6ny Region6lis
Hul I ad6kke zel6 Kozp ont)
KSH szama: I 1 541 587 -3811-SIZ-OZ
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
m int K0 zsz olgiitati, a toviibbi akJ an : Kilzszol e6 lta t6

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzcitt az alulirott helyen 6s napon az alibbiak feltdtelek
mellett:

1. Felek egymilssal 2020. janurir 01. napjilval kezdbdiS hat6llyal kozszolghltatisi
szerzoddst ktittittek V6sarosb6c Kdzs6g kiSzigazgatirsi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l
keletkezo telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, szdllitisira. kezel6s6re fenn6ll6 kozszolghltatiissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban frt szerz<id6stik 10.2. pontj6t krizcis megegyezdssel az aldbbiak
szerint pontositjrik:

10.2A kdzszolgdltat6 iital alkalmazott kdzszolgilltatisi dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.g 6s 91.g,
valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfelel6en t6rt6nt.

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirft6si dii GO
t6li nyan

60 teres eddny* 44.- 88,-
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*a 38512014 (XII.3I.) Korm.rendelet szerint a lak6ingatlant egyediil 6s Cletvitelszeriien haszriil6

termiszetes szem6ly ingatlanhaszn 616 rdsznre a telepiildsi Onkorm5nyzat 6ltal kiadott igazol{s alapj6n.

3. A krizszolg6ltatasi szerzodes jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v6ltozatlanul hat6lyosak.

Jelen szprzbd6s-m6dositrist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmezese ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6lag irj ak al6.

ilor d;

D6l-Kom Nonprofit ki.i i=
7632 P6cs Siklosi Lit 52

C fu1egyz6 ks zdm 02-09 -0645 S(
Ad6szdm; 11 54'1 5R7-2-n?

....dtI4....

q \N\v

{?,"*

-2-

6,*q--


