
HULLADEKGAZDAT-,xonAsI rozszolcAr,rarAs I szunz6uns
MoDosirAsa

amely ldtrej<itt egyreszt: Bogdisa Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely : 7 9 66 Bogdrisa, Kossuth Laj os utca 24.
PIR sz6m: 334978
ad6szdm : I 533 497 4-l -02
k6pviseli : Nagy Arp6d polg6rmester
m int dnkorm iny zat (a tovribbiakban : 6n korm 6nyzat)

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunflis Szolgdltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gff Tr[rsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs,Sikl6si it 52.
c 6, gtr e gy zekszitma; 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sziima: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kok6ny Regionrllis
Hul I ad6kke zelo Kdzpontl ;

KSH sz6ma: I 1 541 587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgiltat6

- tov6bbiakban egytittesen: Felek - k6zdtt az alulirott helyen 6s napon az alihbi
feltdtelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2019. december 17. napjdn 2020. janudr 01. napj6val kezdodo
hat6llyal kdzszolg6ltatiisi szerzod6st kdtottek Bogd6sa Kcizs6g kiizigazgatiisi teniletdn az
ingatlanhaszn6l6knal keletkezo teleptil6si hullad6k gyrijtds6re, sziilitdsdra. kezel6sdre fenn6ll6
kdzszol g6ltat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddsiik 10.2. pontj6t 2020.janu6r 01. napjdval, kdzos
megegyez6ssel a kovetkezokdppen m6dositj6k:

10.2 A kozszolgriltat6 6ltal alkalmazott kozszolgriltat6si dij megrillapitdsa a Ht. 46-48.9 es
91.$, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen tdrt6nt.

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl1k dltal fizetendd lakossdgi diiak:

A termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6k tekintet6ben a kcizszolg6ltat6si dijfizet6si
k<itelezettsd get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Ed6nym6ret Darabsz6m Egysdgnyi iirit6si dij
Gt + Afa)

110 liter 90 88,-

80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49;
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*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil es 6letvitelszenien hasm6l6 termeszetes

szemdly ingatlanhaszn6l6 r6szdre, a teleptilesi Onkorm6nyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ipari (gazddlkod| szervezeteV diiai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

4
110 literes ed6ny: 88,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 97,,-Bt+ AFA
1100 literes ed6ny: 887,- Ft + AFA

d) Tt;bblethulladdk gytijtds6re szolgdl6 zsdk ira: 3 6 l,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizetese tekintetdben mindenkor a hat6lyos
AFA-tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

3. A kdzszolgriltatrisi szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hatilyosak.

4. Az |llami hulladdkgazd6lkod6si kcjzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet kijelolesdrol,
feladatk<jr6rol, az adatkezeles m6dj6r6l, valamint az adatszolg6ltat6si kd,telezettsdgek rdszletes
szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll.3l.) Korm. rendelet alapjdn az Onkormdnyzat, mint az ell6t6sdrt
felelos, valamint a K<izszolg6ltat6 eseti adatszolgilltat6si kdtelezetts6ge kordben, a

k6zszolg6ltatflsi szerzod6s-m6dosit6st elektronikus riton megkiildi a Koordin5l6 szerv r6,szdre.

Jelen szerzodds-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s ertelmezese ut6n, mint akaratukkal
m i ndenben me gegy ezot, j 6v6hagy 6lag irjirk al6.

Bogdfsa, 2020. 6v,("^-L h6nap l. nap

D6l-Kom NonProfit Kft'
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Bogdrisa Kiizs6g Onkormdn yzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
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