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HULLADEKGAZDAITOOAST TOZSZOLGALTATAS I SZF,F.ZOOPS

MoDosirAsa

amely letrejcitt egyr6szt: Dr6vafok Kiizs6g Onkormrinyzata
szdkhely: 7967 Drhvafok, F6 utca l.
PIR sz6m: 332402
ado szim l 5 3 32408 -2 -02
k6pviseli: P6lff Tibor polg6rmester
mint <inkorm iny zat (a tovrlbbiakban : On ko rminyzat)

m6srdszt: D6l-Kom D6l-Dunrintrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si ttt 52.
c 6 g e gy zekszama: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6

ad6sz6ma: | 1541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny Region6lis
Hul I ad6kke zelo Kd zpontl ;

KSH sz6ma: I 1541587-381 l-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezeto
mint Krizszolg6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

- tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozritt az alulirott helyen 6s napon az alihbi
felt6telek mellett:

l. Felek egym6ssal 2019. december 17. napj6n 2020. janu6r 01. napj6val kezd6do
hat6llyal kdzszolgiitat6si szerzod6st kdtottek Drdvafok K<izs6g kozigazgat6si tertiletdn az

ingatlanhasznii6knii keletkezo telepiil6si hulladdk gytijt6s6re, szAllitilsira, kezel6s6re fenn6llo
kdzszolgiitat6ssal kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzoddsiik 10.2. pontjit 2020.janu6r 01. napj6val, kdzcis

megegy ezdssel a kovetkezok6ppen m6dositj 6k :

10.2 A kcizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott kcizszolg6ltat6si dij meg6llapit6sa a Ht. 46-48.$ 6s

91.9, valaminta6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkez6seinek megfeleloen ttirtdnt.

Uritesi diiak:

a) A termiszetes szemdly ingatlanhaszndlok dltal fizetend6 lakossdgi dijak:

A term6szetes szem6ly ingatlanhasznilok tekintet6ben a kdzszolgdltat6si dijfizetesi
kotelezetts6 get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Eddnym6ret Darabsz6m Egys6gnyi iirit6si dij
(Ft + Afa)

110 liter 150 88i
80 liter 0 65,-

60 liter* 0 49r-
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*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyediil ds 6letvitelszenien hasm6l6 termdszetes
szem6ly ingatlanhaszn6l6 r6sz6re, a telep0l6si dnkormdnyzat 6ltal kiadott igazol6s alapj6n.

b) Ioari (qazddlkodd szervezetek) d{jai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

ts szerinti kdlt
110 literes ed6ny:
120 literes ed6ny:
1100 literes ed6ny:

Drdvafok, 2020. 6v 
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c)

88,- Ft + AFA
97,,-Ft+ AFA

887,- Ft + AFA

d) Tabblethutladdk gyrijt6s6re szolgdl6 zsitk ira:361,- Ft+Afaldb.

Szerzodo Felek az iitalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatrilyos
AFA-torv6ny rendelkezdseinek megfeleloen j 6rnak el.

3. A kdzszolg6ltat6si szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az illlami hulladdkgazdtilkod6si kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet kijelolds6rol,
feladatk<jrdrol, az adatkezelds m6djd'r61, valamint az adatszolg6ltatSsi k<itelezetts6gek r6szletes
szabrllyair6l sz6l6 6912016. (lll.3l.) Korm. rendelet alapj6n az Onkorminyzat, mint az elLitris6rt
felelos, valamint a Kcizszolg6ltat6 eseti adatszolgilltatiisi kcitelezettsdge kordben, a
kdzszolg6ltatdsi szerzodds-m6dos(t6st elektronikus fiton megki.ildi a Koordin6l6 szerv rdszere.

Jelen szerzodds-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m i nde nbe n me ge gy ezot, j 6vriha gy 6lag irj ak al6.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 P6cs, Siklosi rit 52.

C6gjegyzekszam: 02-09-064556
Atioezrrrn : 1 1 54t tt37 -2- 12

Drivafok Kiizs6g Onkorminyzata D6l-Kom Nonprofit Kft.
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