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SZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS
MODOsíTÁSA

Gyór Nagyterségi Hulladékgazdalkodasi
Önkormányzati Társulas

9021 Győr. Városhaztér1.
9021 Györ, Városház lér 1.
K&H Bank Zrt.
10201 006-50283444-00000000
15467256-2-08
15467256-3811-364-08

Hegyi Zoltán, a Társulasi Tanacs elnöke

Országos Meteorológiai Szolgálat
PSZI- /20412013_
1024 Budapes!, Kílaibel P. u. 1.
1525 Budapest. Pl. 38 ..
MagyarÁllamkincslar
10032000-01711600
15311760- 2 - 41
153-11760
Dunkel Zoltim dr. elnök
Buda István gazdasagi elnökhelyettes
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Buda Istvan

gazdasági elnökhelyeIles

mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgaltal6) közölt, alulírott helyen és napon az alábbi fellételekkel:

11 Szerződő Felek egymással 2011. december 6. napján meteorológiai szolgaltatasra vonatkozó szolgáltatási szerződést kötöttek,
mely szerződést 2013. január l-jétöl az ahlbbiak szerirll módosítják:

2./ Szerzódö Felek a szolgáltatási szerződés 3. pon~ál az a!:lbbiak szerint módosí~ák:

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja a 2013. evre vonatkozóan míndösszesen 893.100 Ft + 27% áfa.
Az. éves díj az 5 év hosszúságú szolgáltatási periódusban évente tárgyalásra kerül, és új megallapadás tárgyat képezi.

A Megrendelő a Szolgallató altal megküldött számla kézhezvélelétöl számítotl15 napon belül átutalja a számlan fellüntetetl
összeget a Szolgáltató MÁK·1003200Q..01711600 folyószámlájára. A Megrendelő a fizetési kötelezettség késedelmes teljesité·
se esetén a PTK 301lA§ (2) bek. szerinti kamatot köteles fizetni.

3) Szerzooö Felek rögzltik, hogy a köztük létrejött szo!gallalási szerzödés jelen módosító okirattal nem érinlett rendelkezései válto-
zatlan tartalommal hatalyosak és érvényesek.

Szerzödö felek a jelen szerzödést m6dositó okiratot elolvaslak, a~nak tartaImát megértették, majd azt, mint akaratuknak mindenben
megfeIelöl jóváhagyólag aláirták.
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