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IIasrelszt:

toviibbiakban egyiittescn: Felek - kijzrin az alulfrorr helyen is rrapon az- alAbbi tclrerr'lck
nrellett:

I' Felek egymiissal 2012. okt6ber 01, napjrival kezdodo hatrillyal kcizszolgrilratiisi
szerzcidest kdtdttek Kisharsiiny K0zsdg kcizigazgatiisi teri.lletdn az ingarlanhasznaloknil
keletkezo teleptilesi hulladdk gyiijt6sere, szrillfttisdra, kezeldsdre fennilll6 kdzszolgiltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban lrt szerzodesiiket 2019. januir l-.-r.lapjirval. krizos rnegcg,rezcsscl u

kcivetkezokippen modosidak:

Az Onkormitnyzat a kcizszolgiiltatds finansziroz6sdban k<jtelczertseget rrcnr viillal. 1

hulladekgazd6lkodasi kdzszolg6ltatdsi dij rnegtizetesere k<izvetlentil az ingatlanhasznilok
kcitelesek.

Onkormanyzat viillalja, hogy a ktizszolgaltat6si szerzridds-nr6dositiis akiirrisdt krjvet6 l5
napon beliil - de legkestibb 2018. november 30. napjdig - a Kcizszol-rraltato altat a

Koordiniil6 szerv reszire a dij szdmkizasdhoz szi,iksdges adatszolgattatiis tclicsitcsclrcz
rendelkezesre bocsdtja a kdzszolgdltatds iginybevetele re kotelezertek adatait,

3. A kcizszolg6ltatiisi szerzodis jelen okirattal nem erintett rendelkezdsei vdltozatlanul
hatilyosak.

4. Az iillanli hulladekgazdrilkoddsi ktjzt'eladat ell6t6sara lerrehtrzorr szer'\ cz.cr

kiielcil6serol, l'eladatkcirerol. az adatkezelis ntodjdrol. valanrinr az atlatsz-olg{ltltrisi

&^"-



kiitelezettsegek rdszletes szabdlyairol sz6lo (t912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjdn az

0nkorrniinyzat. mint az elliitiisert felelos, valamint a Kdzszol96ltat6 eseti adatszolgdltatdsi

k(itelez,ettsige kdreben. a kdzszolgiiltatfsi szezddes-modositdst elektronikus riton megktildi a

Ko<lrdinril<i szerv rdszdre.

.lelen szerz6des-m6dositrist a Felek annak elolvas6sa ds ertelmezdse utdn, mint akaratukkal
rtr i rtd enhc rr mcgeg-v-ezot. jovaha gyola g f rj rik al 6.
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