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amely letre.jritt egyrdszt:
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Nagyt6tfalu Kiizs6gi Onkormdnyzat
szdklely: 7800 Nagyt6tfatu, Kossuth u. 45.
PIR szrim: 556189
ad6sziim: 15556181- I -02
k6pviseli : Raposa Attila polgiirmester
mint cinkormdnyzat (a tovebbiakban: 0nkormanlzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntrili Kommunilis Szolg{ltat6
Nonprofi t Ko116tolt Felel6ss6gii Trirsasdg
sz6khelye: 7632 P6cs, Sikl6si tit 52.
cdgf egyz6ksz6m a: 02-09 -0645 56
ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KUJ sziima: 100279306
K'fJ szdma: 100468989 /P6cs-K6kdny Regioniilis
Hulladdkkezelo Krizpont/
KSH sziima: I 1541 587-381 l-572-02
kepviseli: Biro Peter iigyvezeto
mint kdzszol gdltato. a tov6bbiakban: Kiizszolgriltatri

m6srdszt:

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kdzdtt az alulirott helyen 6s napon az alabbi feltetelek
mellett:

l. Felek egymiissal 2012. okt6ber 01. napjrival kezd6do hatrillyal kozszolgdltatasi
szerz6d6st kdtdttek Nag)'t6tfalu Kdzsdg k<izigazgatAsi teriilerdn az ingatlanhaszniil6kniil
keletkezo telepiil6si hultaddk gyrijtdsdre, sz6llitiisiira, kezeldsdre fennrill6 k<izszolgiiltat6ssal
kapcsolatban.

2. Felek az l. pontban irt szerzodesiiket 2019. ianurir l. napiiival, kdzcis megegyezessel a

kdvetkezrikdppen m6dositj ak :

Az Onkorm6ny zat a kdzszolgriltatiis finansziroziisdban kdtelezettsdget nem vdllal. a
hulladdkgazdrilkodrisi kcizszo196ltat6si dij megfizet6sdre kdzvetleniil az ingatlanhaszniil6k
kcitelesek.

Onkormiinyzat vrillalja, hogy a kcizszolgiittatiisi szerzod6s-m6dositris al6iras6t kcivetci 15
napon beliil - de legkds6bb 2018. november 30. napjriig - a Kcizszolgiilrar6 altal a

Koordineil6 szerv rdszdre a dii sz|mlazAsiihoz sztiksdges adatszolgiiltatiis teljesitisihez
rendelkezdsre bocsiitja a kozszolgdltatits ig6nybev6tel6re kdtelezettek adatait.

3. A kcizszolgdltatiisi szerz6dds jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei viiltozatlanul
hat6lyosak.

4. Az rillami hulladdkgazdritkodrisi ktizfeladat elletesera letrehozott szervezet
kijel0lds6rol, feladatkdr6rol, az adatkezel6s modjrirol. valaminr az adatszolgdltarasi
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kotelezetts6gek rdszletes szabelyair6l szol6 6912016. (lll. 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkormiinyzat. mint az elliltiisdrt felelos, valamint a Krizszolgiiltat6 eseti adatszolgaltatrisi

k6telezettsdge krir6ben. a kozszolgirltattrsi szerz6d6s-modositrist elektronikus riton megkiildi a

Koordinal6 szerv rdszdre.

Jelen szerz<idds-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa ds 6rtelmez6se utitr, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag irj6k al6.
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