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HULLADEKcazoAlxooAsr x6zszor,cAlrarAsr szunz6urs
vr6oosirAsa

amety t6trejdtt egp6szt: Egyhdzaskozrir Kiizs6g Onkorm Aryzata
szdkhely: 7347 Egyhiaaskoz6r, F6 t6r l.
PIR sz6m: 331735
ad6sziim: 1 533 17 37 -2-02
k6pviseli: Weisz Komdlia polg6rmester
mint dnkormdnyzat (a tov6bbiakban: 6nkormr{nyzat)

miisrdszt: D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolgiltat6
Nonprofit Korkitolt Felel6ss6gii Tirsasig
szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si tit 52.
c€ $ e gy zdkszima: 02 -09 -0 6 4 5 5 6

ad6szdma: 1 | 541 587 -2-02
KUJ szrima: 100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdkdny Region6lis
Hullad6kkezel6 K6zponV;
KSH sziiLrna: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bi16 P6ter iigyvezet6
mint Kcizszolgdltat6, a tov6bbiakban: Kiizszo196ltatri

tov6bbiakban egyuttesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon z\z al6bbiak

feltdtelek mellett:

l. Fetek egym6ssal 2014. junius 30. napj6val kezdod6 hat6llyal kdzszolgriltatiisi

szerz6d6st ktttdttek Egyhlzaskozfur Kcizs6g kdzigazgatasi teriilet6n az ingatlanhaszn6l6kn6l

keletkezo telepiitdsi hulladdk gyiijt6s6re, sziillitilsdra, kezel6sdre fenn6ll6 kiizszo196ltatdssal

kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerz6ddsiik 10.2. pontj6t 2020. janurir 0l' napj6val -
figyelemmel a Kbt. 141.$-ara - k6zds megegyezdssel a k6vetkez6kdppen m6dositj6k:

10.2.

A kdzszolgriltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s 91.$, valamint a 64/2008. (111.28.) Korm.

rendelet rendelkez6seinek megfelel6en td(6nt, 6s Felek a dij meg6llapit6s6ndl ezeket a

rendelkez6seket tekintik iriinyad6nak a szerzod6s id6ta(amera.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossrisi diiak:

A 110-120 literes ed6ny iirit6si dija: 264,- Ft + AFA

Az onkorm6nyzat a hulladdkgazd6lkodrisi ktizszolg6ltat6si dijb6l az al6bbi tribkizatban

meghatrirozott dsszeg megfizet6s6t az ingatlanhasznril6kt6l etvallalja:

Eddnym6ret Egysdgnyi
iiritdsi dij
(Ft + Afa)

Onkormdnyzat 6ltal fi zetend6
egys6gnyi iirit6si dij

(Ft + AFA)

Ingatlanhaszniil6k iiltal
fizetendo egysdgnyi iirit6si dij

(Ft + AFA)
I l0 liter 261,- 132,,- 132,-

80 liter 192,- 96r 96,-

(-'"--



60 liter* 144,- 1',' _

*a 38512014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds dletvitelszer0en haszn6l6 termdszetes
szemdly ingatlanhasmil6 reszere, a telepiilCsi Onkormanyzat 6ltal kiadoft igazol6s alapj6n.

Abban az esetben, ha az Onkormdnyzat dijkedvezmenyt, mentess6get vagy ingyeness6get
rillapit meg, a felmeriil6 kdltsdgeket a Kiizszolgdltat6 sz6mara kdteles megt6riteni.

b) Ioari (sazddlkodd szervezeteb dijai:
110 literes ed6ny: 294,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 321,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 2940,- Ft+ AFA

c) A Ht. 91.$ (6) bekezdis szerinti kOltsdsvetdsi szeryek is szocidlis intizmdnvek diiai:
110 literes ed6ny: 264,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 288,- tr't + AFA
ll00 literesed6ny: 2640,-Ft+AFA

d) Tdbblethuiladdk gyiijt6s6re szolgal6 zs6k iira:361,- Fl+Afaldb.

Szerz6d6 Felek az dltaLinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatdlyos
AI'A tdru6ny rendelkezdseinek megfelel6en j6rnak el.

szamliu,is negyeddvente ut6lag, a szamviteli t6w6ny eltiiriisainak figyetembev6tel6vel
tdrtdnik. A Kdzszolg6ltat6 a sziirnliit a rezsicsdkkent6sre vonatkoz6 jogszabrilyok
rendelkezdsei szerint dllitja ki ds az abban foglaltak figyelembevdtel6vet kiildi meg
ingatlanhaszn6l6k rdsz6re

3. A k6zszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei viiltozatlanul
hatdlyosak.

4. Az dllami hulladdkgazdrilkod6si kdzfeladat elkitrisrira l6trehozott szervezet
kijel6l6s6r6l, feladatkdr6r6l, az adatkezel6s m6djriLr6l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezettsdgek r6szletes szabilyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendeler alaplin az
dnkormrinyzat, mint az elldtrisdrt felel6s, valamint a Kdzszolgdltat6 eseti adatszolgdltatrisi
k6telezettsdge kdr6ben, a k6zszolg6ltat6si szerzod6s-m6dositiist elektronikus fton megkiildi a
Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositrist a Felek annak elolvasiisa ds drtelmezdse uten, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irj6k al6.
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