










61 A Szerződő Felek a szerződés 3 ./ pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„31 A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót az 1./ pontban megjelölt feladatai 
ellátásáért  havonta ............ + Á F A  fix összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj 
összege minden évben a K S H  által közétett, tárgyévet megelőző évre vonatkozó inflációs rátával 
növekszik." 

7./ A Szerződő Felek a szerződés 41 pontját az alábbiak szerint módosítják: 

.,4./ A Szerzódő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó havonta számláz a Megrendelő felé. A 
Megrendelő a 31 pontban megjelölt vállalkozói díjat a Vállalkozó számlakibocsátását követó 30. 
napig a Vállalkozó O T P  Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-20018054 számú folyószámlára utalással 
fizeti meg." 

8./ A Szerződő Felek a szerződést a következő 4a.f ponttal egészítik ki: 

„4a./ A Vállalkozó minden év íebruár IS. napjáig az elözó évi tevékenységéről beszámol a képv iselő-
testUletnek." 

9.1 A Szerződő Felek a szerződést a következő 4b-4e./ pontokkal egészítik ki: 

.,4b/ A Vállalkozó az állati tetemet, amennyiben a bejelentés megjelölt helyszíne óvoda, oktatási 
intézmény, egyéb közintézmény, lakóingatlan közvetlen környezete, a bejelentéstől számított 2 órán 
belül, egyéb esetben a bejelentéstől számitott 24 órán belül begyűjti." 

4c./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult tevékenységét bármikor a 
helyszínen ellenőrizni. 

4d./ A Vállalkozó feladatait jelen Szerződés, továbbá a szakmai szabályok különös tekintettel a 
78512021. (Xll.27.) Korm. rendeletben foglaltak•, hatósági engedélyek stb. szerint köteles 
teljesíteni. Köteles továbbá a szerződésszerű teljesítés érdekében az adott helyzetben tőle, mint kelló 
gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személytől elvárható szakértelemmel, az állatok tartására 
vonatkozó szabályok fokozott betartásával, a Megrendelő érdekeire figyelemmel eljárni. 
A Vállalkozó kötelezettsége különösen 

a) az állatok befogása, 
b) az állatok nyilvántartása, 
e) az állatok tartása 
d) az állatok ellátása, gondozása, ideértve az állatorvosi ellátást is, 
e) az állatok kiadása, 
f) egyéb a jogszabályokban, illetve jelen Szerződésben rögzített feladatok. 

4e.l A Vállalkozó köteles a kóbor állatok befogásánál, valamint az állati tetemek elszállításánál 
a mezei őrszolgálattal ás az állatvédelmi hatósággal együttműködni." 

10./ A Szerződő Felek a szerződést a következő Sa./ ponttal egészitik ki: 

„Sa./ Ha a Vállalkozó 
a) a Szerződésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti a szolgáltatást, 
b) elmulasztja a Szerződésből adódó egyéb kötelezettségeinek teljesítését, vagy
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