
Vállalkozási szerz
 
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
11056218-2-04, cg: 04-09-003599, képviseli: Daróczi László ügyvezet
továbbiakban: Megrendelő) és a 
Béla út 56/2., adószáma: 11055080
mint szolgáltató (a továbbiakban: Vállalkozó) a közöttük Békéscsabán, 2012. év január hó 2. napján 
a „Gyula, Kígyósi út 0567 helyrajzi számú hulladékátrakón összegy
Vállalkozó 7.a) pontban megjelölt telephelyére szállított kommunális hulladék ártalmatlanítása” 
tárgyban megkötött vállalkozási szerz
módosítják: 
 
 
1. A 2014. június 11-én bejegyzett cégbírósági végzés alapján a Szerz

vonatkozó adatai az alábbiak szerint módosulnak:
„Megrendelő:  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

11056218-2-
 
 
2. A Szerződés 5. a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Szerződő felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozási díj 2015. év január 1. napjától 2015. 
év december 31. napjáig nettó 14.250 Ft+AFA, azaz nettó tizennégyezer
mely összeg magában foglal minden, a szerz
felmerülő költséget.” 
 
 

3. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul
 
 

4. A jelen szerződésmódosítás a Szerz
képezi. 

 
 
A jelen szerződésmódosítást a szerz
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
 

Békéscsaba, 2015. január 8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
(Megrendelő) 

 

Képviselő: Daróczi László ügyvezető

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16., adószáma: 
003599, képviseli: Daróczi László ügyvezető mint 

ő) és a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók 
Béla út 56/2., adószáma: 11055080-2-04, cg: 004-09-00003486, képviseli: Gyurkó Csaba ügyvezet

(a továbbiakban: Vállalkozó) a közöttük Békéscsabán, 2012. év január hó 2. napján 
„Gyula, Kígyósi út 0567 helyrajzi számú hulladékátrakón összegyűjtött és Megrendel

Vállalkozó 7.a) pontban megjelölt telephelyére szállított kommunális hulladék ártalmatlanítása” 
tárgyban megkötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 

én bejegyzett cégbírósági végzés alapján a Szerző

vonatkozó adatai az alábbiak szerint módosulnak: 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 5700 Gyula, Szent László u. 16

-04, cg: 04-09-003599, képviseli: Daróczi László ügyvezet

dés 5. a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozási díj 2015. év január 1. napjától 2015. 

nettó 14.250 Ft+AFA, azaz nettó tizennégyezer- 
mely összeg magában foglal minden, a szerződésszerű teljesítés során Vállalkoz

ődésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

désmódosítás a Szerződéssel együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét 

désmódosítást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
t jóváhagyólag írják alá. 

 

Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
(Vállalkozó)

Képviselő: Gyurkó Csaba ügyvezet

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

: Daróczi László ügyvezető igazgató 

BÉKÉSCSABAI 
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 56/2. 
Adószám: 11055080

(székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16., adószáma: 
003599, képviseli: Daróczi László ügyvezető mint beszállító (a 

(5600 Békéscsaba, Bartók 
00003486, képviseli: Gyurkó Csaba ügyvezető 

(a továbbiakban: Vállalkozó) a közöttük Békéscsabán, 2012. év január hó 2. napján 
űjtött és Megrendelő által 

Vállalkozó 7.a) pontban megjelölt telephelyére szállított kommunális hulladék ártalmatlanítása” 
 az alábbiak szerint 

én bejegyzett cégbírósági végzés alapján a Szerződés Megrendelőre 

5700 Gyula, Szent László u. 16, adószáma: 
003599, képviseli: Daróczi László ügyvezető)”  

 felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozási díj 2015. év január 1. napjától 2015. 
 kettőszázötven forint, 

 teljesítés során Vállalkozó részéről 

hatályban maradnak. 

déssel együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét 

 felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 
(Vállalkozó) 

: Gyurkó Csaba ügyvezető 

BÉKÉSCSABAI 
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT 

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 56/2. 
Adószám: 11055080-2-04 


