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Amely l6trejott egyrlszrll a: V6k6ny Kiizs6gi Onkorminyzata
sz6khelye: 7333 Yekeny, F<i utca 51.
ad6sziim: | 5333 629 -L -02
PIR sz6m.: 333629
k6pviseli: Endrridi Tibor polg6rmester
mint Onko rminy zat, a tovribb iakban : O n kor miny z*

D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunilis Szolgiltatri
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsasrlg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si 0t 52.
c 6 gS e gy zlkszima : 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szitma: I I 5 41 5 87 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ szilma: 100468989 (P6cs-Kok6ny Region6lis
Hullad6kkezel6 Krizpont)
KSH sz6ma: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter i.igyvezetri
mint Kozszolg6ltat6, a toviibbiakban: Kiizszolgiltat6

mSsr6szr6l a:

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbiak felt6telek
mellett:

1. Felek egym6ssal 2014. 6prilis 01. napjrival kezd6d6 hatrillyal k<izszolg6ltat6si

szerz6d6st kdtottek V6k6ny Krizs6g kozigazgat6si teriilet6n az ingatlanhaszn6l6knril keletkez<i

teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, szilllitilsitra. kezel6s6re fennrill6 krizszolg6ltat6ssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6d6siik 10.2. pontj6t k<izris megegyezlssel az aklbbiak
szerint m6dositj6k:

10.2

A krizszolgriltatrisi dij megrillapit6sa aHt.4648.$ 6s 91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfelekien tort6nt, 6s Felek a dij meg6llapit6s6n6l ezeket a

rendelkez6seket tekintik ir6nyad6nak a szerzrid6s idritartam6ra.
Abban az esetben, ha az Onkorminyzat dijkedvezmenyt, mentess6get vagy ingyeness6get
rillapit meg, a felmertilci k<ilts6geket a Kiizszolgiitat6 szhmira koteles megt6riteni.

ingatlanhasmill6k 6ltal fizetend6 hullad6kgazd6lkodrisi dij 50%-et imilllalja, azt a

Kozszolgiltat6 6ital havonta ut6lag megkiildott szhmla alapjtin 8 napi fizet6si hat6rid6vel
egyenliti ki.
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202l.6prilis 01. napjrin hat6lyos tirit6si dijak:
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*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil 6s 6lewitelszer[ien haszn6l6 term6szetes

szem6ly ingatlanhasmii6 rbszlre, a telepiil6si <inkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolSs alapjrin.

Szerzodo Felek az 6ltal6nos forgalmi ado megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatrilyos AFA
tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleltien j 6rnak el.

Szimlitzis negyedevente ut6lag, a sz6mviteli torv6ny eloirrisainak figyelembev6tel6vel
t<irt6nik. A K<izszolg6ltat6 a szimlitt a rezsicsokkent6sre vonatkoz6 jogszabSlyok

rendelkez6sei szerint itllitja ki 6s az abban foglaltak figyelembev6tel6vel ktildi meg

in gatlanhas m6l6k r 6szdr e.

3. A k<izszolg6ltat6si szerz<id6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is

v6ltozatlanul hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrilkod6si kozfeladat ell5t6s6ra l6trehozott szerYezet

kijelol6s6rol, feladatkcir6r6l, az adatkezel6s modj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szab6tyair6l sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az

0nkorm6nyzat, mint az ellitislrt felel6s, valamint a K<izszolgiitato eseti adatszolg6ltat6si

kotelezetts6ge kor6ben, a k6zszolg6ltat6si szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzrid6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben me ge gyez6 t, j6v 6hagy 6lag ir ji,lr. al6.

Kelt:
D6l-Kom tttonProfit Kft.
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D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kiizszolgiltat6
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