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Nagyvdfy Kiizs6g dnkorm6nyzat
sz6khelly: 7912 Nagyv6ty, Kossuth L.vtca4l.
PIR sz6m: 334879
ad6szitm: | 533 487 I -2-02
k6pviseli: Horv6th G6, zSnE polg6rmester
mint onkorm 6nyz at (a tov6bb i akb an : 6 nko r miny zat)

D6l-Kom D6l-Dunfntfli Kommun6lis Szolg 6ltzrt6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii Tfrsasf g
sz6khelye: 7632Pecs, Sikl6si tt 52.
c6 gtr e gyz6kszhma: 02109 - 0 6 4 5 5 6

ad6szirma: 1 1 5 41 5 87 12-02

KUJ szSma:100219JA6
KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Kdk6ny RegionSlis
Hullad6kke ze16 Kozpont/; I 0040 8 03 3 /Gtircsony
hulladdklerak6/
KSH sz5ma: I I541587-3871-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter igyvezet6

mint Koz sz ol g6ltato, a tov6bbi akb an : Kiiz szolgiitatil

tov6bbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirotthelyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szerz6d6 felek egym6ssal hulladdkgazdillkod6si $ozszolg5ltat5si szerz6d6st kotottek
Nagyv6ty teleptil6s kozigazgat5si teriiletln az ingatlanhasznil6k,nill keletkez6 telepiil6si
hullad6k gffit6s6re, sz6llit6sixa. kezel6s6re fenn6il6 kdzs4olgiltat5ssal kapcsolatban.

2. Szerz6d6 felek az Orsz6gos Hullad6kgazdflkodSsi Kdzszolg6ltat6si Tervben irtak
figyelembev6tel6vel az 1. pont szerinti kozszolgilltathsi szepz6d6siiket 2016. okt6ber 1 . napi6val
kcizos megegyezlssel az al6bbiak szerint m6dositj5k:

3. Szerz6d6 felek meg6llapoclnak, hogy Kozszolgtiltat6 a telepiil6si vegyes hullad6kot heti
egyszeri rendszeress6ggel (6venLte 52 alkalommal) siSllitia el, 6s gondoskodik annak

kezel6s616l.

*a lak6ingatlant egyediil 6s 6lewitelszeriethasznill6 term6szetes s4em6ly ingatlanhasznill6 r6sz6re a teleptil6si
cinkorm6nyzat 6ltal kiadott i gazolils alap.j 6n.

5. A kozszolgilltathsi szeru6'd6s jelen okirattal neql 6rintett rendelkez6sei tov6bbra is
v (ltozatlanul hat6lyo s ak.

6. Az illlamihullad6kgazdSlkod6si kozfeladat elliltdshral6trehozott szewezetkijel<il6sdrcil,
feladatkor6r6l, az adatkezel6s m6dj6r6l, valamint az adatgzolghltatSsik<itelezetts6gek r6szletes

szab6lyair61 s2616 6912016. (III, 31.) Korm. rendelet alapjdn az 6nkormlnyzat, mint az

gyszeri nett6 iirit6si dijEd6nyrrn6ret
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ell6t6s6rt felel6s, valamint a Kdzszol[iitat6 eseti adatszolg6ltat6si kdtelezetts6ge kdr6ben, a 
,

kozszolgfitathsi szerz6d6s-m6dositSst elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szew r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se vI6n, mint akaratukkal
mindenbenmegegyez6t, j6vfhagy6la$irJhkal6.
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Ad6sz6rri : {454 1 587 -2-02
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