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HU L LAD fiirce tzo A I r o o A s r rc6 zszor., c A r., r arA s r sznpzfiD E s
MoDosirAsa

amely ldtrejcitt egyr6szt: Magyarsarl6s Kiizs6g OnkormSnyzata
sz6khely: 77 41 Magyarsarl6s, Petoh u. 7 4.
PIR sziim: 334736
ado szirm : | 5 3 3 47 3 0 -2 -02
kdpviseli : Dukai Zoltirn polg6rmester
mint dnkorm 6ny zat (a tov6bb iakban : 6 n ko rm r{ nyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunintrili Kommunflis Szolgiltat6
Nonprofit Korkltolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c6gj e gyzdk szitma: 02-09 -064 5 5 6
adoszdma: I I 54 I 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Krik6ny Region6lis
Hull ad6kkezelo Kdzpont/;
KSH sz6ma: I 1 541 587-381 1-572-02
kdpviseli: Bir6 Peter iigyvezeto
mint Kozszolg6ltat6, a tovSbbiakban: Kdzszolgrlltatti

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - k<jzdtt az alulirott helyen 6s napon az aldhbiak
feltdtelek mellett:

l. Felek egymassal 2014. jfnius 30- naqidr,al kezdodo hat6llyal krizszolg6ltat6si
szerzoddst kotdttek Magyarsarl6s Kdzsdg kdzigazgat6si tertilet6n az ingatlanhaszn5l6knril
keletkezo teleptilesi hulladdk gytijtdsere, sz6llitiisiira, kezeldsdre fenn6ll6 kozszolg6ltatissal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siik 10.2. pontjht 2020. janu6r 01. napj6val -
figyelemmel a Kbt. l4l.$-6ra - kcizris megegyezessel a kcivetkezok6ppen m6dositj6k:

10.2.

A kozszolgriltat6si dij meg6llapit6sa aHt. 46-48.$ ds 91.g, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm.
rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tcirtent, 6s Felek a dij meg6llapit6srin 6l ezeket a
rendelkezeseket tekintik ir6nyad6nak a szerzodes iddtartam6ra.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendri lakossdqi dijak;

A I l0-120 literes eddny iirit6si dija: 153,- Ft + AFA
Az onkormttnyzat a hulladdkgazdalkoditsi k<izszolg6ltat6si dijb6l az al6bbi tdblizatban
me ghattn ozott ri s sze g me gfi zetd s et az ingatlanhas zn6l 6kt6 I rltv6l I alj a :

Edenymdret Egys6gnyi
iirit6si dij
(Ft + Afa)

Onkorm6nyzat 6ltal
fizetendo egysdgnyi

tirit6si dij
(Ft + AFA)

Ingatlanhaszn6l6k 6ltal
fizetendo egys6gnyi

iirit6si dij
(Ft + AFA)

110 liter 153,- 20,- 133,-
80 liter l1l,- t4; 97;

60 liter* 83,- 1 l,- 1)-

.6^^,---



*a38512014. (XIl.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedi.il ds 6letvitelszertien haszndl6 term6szetes

szemdly ingatlanhasznil6 rdszdre, a teleptildsi dnkorm6nyzat riltal kiadott igazol6s alapjdn.

Abban az esetben, ha az Onkorminyzat dijkedvezmdnyt, mentessdget vagy ingyenessdget

6llapit meg, a felmeriilo krilts6geket aKdzszolgriltat6 szitrnilra kdteles megt6riteni.

b) Ioari (qazddlkodd szervezetekt diiai:
110 literes ed6ny: 170,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 185,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: I 700,- Ft + AFA

c)
110 literes ed6ny: 153'- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 166,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: | 526,- Ft + AFA

d) Ta bbt ethull addk gytijt6s6re szolg6l6 zsitk ira: 3 6 1,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitallnos forgalmi ad6 megfizet6se tekintet6ben mindenkor a hatiilyos

AFA t<irvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

Sziml/ais negyed6vente ut61ag, a sziimviteli tdrv6ny eloir6sainak figyelembevdtel6vel

tort{nik. A Kdzszolg6ltat6 a szimlfut a rezsicstikkent6sre vonatkoz6 jogszab6lyok

rendelkez6sei szerint 6llitja ki 6s az abban foglaltak figyelembev6teldvel kiildi meg

ingatlanhaszn6l6k t eszer e

3. A kdzszolg6ltat6si szerzod6s jelen okir:attal nem erintett rendelkez6sei vdltozatlanul

hatdlyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladat ell6t6s6ra l6trehozott szervezet

kijelol6sdrol, feladatk<ir6rol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltat6si

k<itelezettsegek r6szletes szab6lyairol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjiln az

0nkorm6nyzat, mint az ellfutilsert felelos, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

k6telezetts6ge kcirdben, a krizszolgdltat6si szerzod6s-m6dositiist elektronikus riton megki.ildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerzodes-modosit6st a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se

mindenben megegyezot, j6vahagy6lag irj6k al6.

ut6n, mint akaratukkal

D6l-Kom NonProflt Kft.
7632 P6cs, Sikl6si 0t 52.

C Sgjegyzdkszdm: 02-09-064556
Ad(rszim: 11541 587 -2'02

D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltat6
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