
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2 módosítása 

 

amely létrejött egyrészről 

Kéthely Község önkormányzata 

� székhely: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

� statisztikai számjel: 15396561-8411-321-14 

� törzsszáma: 396563 

� képviseli: Molnár Balázs polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: önkormányzat) 

 

másrészről 

 

az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

� rövidített cégnév: MTKSZ Nonprofit Kft. 

� székhely: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. 

� cégjegyzékszám: 14-09-313574 

� adószám: 24364625-2-14 

� statisztikai számjel: 24364625-3811-572-14 

� KÜJ azonosító: 103 142 696 

� KTJ azonosító: 102 422 079 

� Minősítési engedély száma: OKTF-KP/12742-6/2015. 

� Minősítési osztály: A/I. 

� bankszámlaszám: 66900038-10041018 

� számlavezető pénzintézet: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 

� képviseli: Krajczár Ibolya ügyvezető 

mint közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) 

- együttes említéssel: szerződő felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum: 

a szerződős felek között 2013.12.20-án a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. és 34. §-a 

alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jött létre, amelyet 2015.01.01-i hatállyal 

módosítottak (a továbbiakban együtt: eredeti szerződések).  

 

I. Jelen Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésmódosítás 2015. július 1-én lép 

hatályba, egyúttal a módosítással érintett részek érvényüket veszítik. 

 

II. A szerződő felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződések 8. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a közszolgáltatásért 

fizetendő díj a jelen szerződésmódosítás érvénybe lépésétől a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek 

megjelenéséig terjedő időszakban: 

 

 



Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60L 176,50 + ÁFA 

80L 202,00 + ÁFA 

90L 208,00 + ÁFA 

120L 239,50 + ÁFA 

140L 353,50 + ÁFA 

240L 494,50 + ÁFA 

360L 909,00 + ÁFA 

660L 1666,40 + ÁFA 

770L 1944,20 + ÁFA 

1100L 3647,00 + ÁFA 

 

III. Az eredeti szerződések 9. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

A természetes személy ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) által a közszolgáltatásért fizetendő díj a jelen 

szerződésmódosítás érvénybe lépésétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős 

miniszter rendeletében meghatározott feltételek megjelenéséig terjedő időszakban: 

 

Edényzet mérete Egy ürítés díja 

60L 159,00 + ÁFA 

80L 181,80 + ÁFA 

90L 187,00 + ÁFA 

120L 215,00 + ÁFA 

140L 318,20 + ÁFA 

240L 445,00 + ÁFA 

360L 818,10 + ÁFA 

660L 1499,80 + ÁFA 

770L 1749,80 + ÁFA 

1100L 3282,00 + ÁFA 

 

IV. Az eredeti szerződések nem módosított részei változatlanuk érvényben maradnak. 

 

 

 

 

Kéthely, 2015………… Marcali, 2015…..…… 
 

 

 

 

…………………………….. 
Molnár Balázs 
polgármester 

…………………………….. 
Krajczár Ibolya 

ügyvezető 
 


