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HULLADEKGAZDAT,XOUASI ToZSZOLGALTATAS I SZEF(ZOOrcS

MODOSiTAS.I

amely letrejdtt egyreszt: Mark6c Kiizs6g Onkorminyzata
sz6khely: 7967 Mark6c, F6 u.24.
PIR sz6m: 334990
ad6sz6m: 15334998-l -02
k6pviseli: Koviics Siindor polgdrmester
mi nt o nkorm 6ny zat (a tov6bbi akban : On ko rm 6ny zat)

m6sreszt: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommunilis Szolgiltat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gti Tirsasdg
sz6khelye: 7 632 Pecs, Sikl6si it 52.
c e gtr e gy zekszinta: 02 - 09 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: I I 5 41 587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kcik6ny Regionrilis
Hul lad6kke zelo Kizp ontl ;
KSH sz6ma: 1 1 541 587-38 1 l-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezetS
mint Kcizszolgrlltat6, a tov6bbiakban : Kdzszolgdltat6

- tovibbiakban egyi.ittesen: Felek - kcizcitt az alulfrott helyen 6s napon az ali-},bi
feltetelek mellett:

l. Felek egym6ssal 2019. december 17. napjitn 2020. januir 01. napjrlval kezdodo
hat6llyal k<izszolg6ltat6si szerzoddst k6t6ttek Mark6c K6zs6g kozigazgat6si teriiletdn az
ingatlanhasznii6kaii keletkezri teleptildsi hullad6k gytijt6sdre, szL,llitdsira. kezel6s6re fenn6ll6
k<izszolg6ltatiissal kapcsolatban.

2. Felek az 1. pontban irt szerzoddstik 10.2. pontj6t 2020.januiir 01. napj6val, krizcis
megegy ez€ssel a k0vetkezok6ppen m6dositj ak :

10.2 A kozszolgiitat6 eltal alkalmazott kdzszolg6ltat6si dij megrillapit6sa a Ht. 46-48.9 6s

91.$, valamint a 6412008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezdseinek megfeleloen tdrt6nt.

Urit6si dfiak:

a) A termdszetes szemdly ingatlanhaszndl6k dltal fizetendd lakossdqi dijak:

A termeszetes szemdly ingatlanhasznilok tekintetdben a kdzszolgriltat6si dijfizetdsi
k6telezettsd get az Onkorm6nyzat teljesiti.

Edenymdret Darabsziim Egys6gnyi iirft6si dij
(Ft + Afa)

I l0 liter 20 88r
80 liter 0 65r
60 liter* 0 49;
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*a38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet szerint lak6ingatlant egyedUl ds dletvitelszerUen hasm6l6 termeszetes
szemdly ingatlanhaszn616reszdre, a telepiildsi 6nkorm6nyzat 6ltal kiadott igazolAs alapj6n.

b) Ipari (gazddlkodd szervezetekl dijai:
110 literes ed6ny: 98,- Ft + AFA
120 literes ed6ny: 107,- Ft + AFA
1100 literes ed6ny: 985,- Ft + AFA

c)

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

d) Tdbble thultaddk gytij t6s6re szolg6l6 zsdk ira: 3 6 1,- Ft+A tal db.

Szerzodo Felek az illtalinos forgalmi ad6 megfizet6se tekintetdben mindenkor a hatilyos
AFA-t<irvdny rendelkez6seinek megfeleloen j6rnak el.

3. A kdzszolg6ltatrisi szerzodds jelen okirattal nem 6rintett rendelkezesei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az 5,llami hulladdkgazd6lkodrlsi kdzfeladat ell6t6s6ra ldtrehozott szervezet kijelcilds6rol,
feladatkdrdrol, az adatkezelds m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatdsi kotelezettsdgek rdszletes
szab6lyair6l sz6l6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapj6n az OnkormAnyzat, mint az elkit6sdrt
felelos, valamint a K6,zszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltatiisi kdtelezetts6ge kdrdben, a

kozszolgriltatisi szeruod6s-m6dositSst elektronikus fton megkiildi a Koordinill6 szerv rdszdre.

Jelen szerz5d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa ds

mindenben me ge gy ezot, j 6v6hagy olag irj 6k al6.

Mark6c, 2020.6v h6nap Lt nap

Mark6c Kiizs6g Onkorm6n yzata

6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

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

C6gjegyzeksz6m: 02-09-064556
Ad6sz5rn : 11 541 587 -2-C?-
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D6l-Kom Nonprofit Kft.

Kiizszolgriltat6
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