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<oDAsr K0zszor;cAr,urAsr szrRz6ons
udnosirAsa

amely letrejcitt egyr6szt: Palkonya Kiizs6g dnkorm 6nyz ta
szdkhely: 777 I Palkonya, F6 utca 40.

PIR szrim: 333959

ad6szrirn : I 53339 59 -2-02

k6pviseli: Beck Engelbert Joakim polgiirmester

mint dnkormiinyzat (a tovebbiakban: Onkormii,nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6nttli Kommun6lis Szolgriltat6
Nonprofi t Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasig
sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si tt 52.

c6 gj egyz6kszam a: 02 -09 -064 5 5 6

ad6sz6ma : 1 I 5 4 I 587 -2-02

KUJ sziima: 100279306

KTJ sz6ma: 100468989 /P6cs-Ktikdny Regioniilis
Hulladikkezelci Kdzpont/
KSH szlrna: 1 1 54 1 587 -38 1 I -572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet<i

rnint Kdzszolgdltat6, a tovrlbbiakban: Kiizszolgdltat6

m6s16szt:

! alurt

tovribbiakban egyiittesen: Felek - kdzcitt

mellett:

1. Felek egymiissal 2013. augusaus

szerzod6st kdtdttek Palkonya K6zs6g

keletkez6 teleptil6si hullad6k gyr.ijt6s6re,

kapcsolatban.

az alulirott helyen 6s napon tv alebbi feltdtelek

01. napjtlval kezd6dci hatrillyal kdzszolgiiltatrisi

kdzigazgatiisi tertiletdn az ingatlanhaszn6l6kn6l

sziilitirsfua, kezel6s6re fennrill6 ktizszolgriltatdssal

2. Felek az l. pontban irt szerzod6siiket 2018. m6rcius 12. napjin kdztis megegyezdssel

akkint m6dositott6k, hogy az Onkormiinyzat 2018. 6prilis 1. napjet6l a tovribbiakban a

k<izszolgaltatris finansziroziisiiban ktitelezetts6get nem viillal, a hullad6kgazdrilkoddsi

kiizszolgriltatrisi dij megfizetds6re kiizvetleniil az ingatlanhasznril6k kdtelesek.

3. Figyelemmel Palkonya Krizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete 4212018 (Iy.24.)
sz. dnkormiiLnyzali halivozatina, Felek a kdzszolg6ltat6si szerzod6s 2. pont szerinti

m6dosit6sat hat:ilyon kiviil helyezik 6s rdgzitik, hogy a teleptilds lakossiigi

ingatlanhasznilLl6ira vonatkoz6 hullad6kgazdrilkodrisi ktizszolg6ltatasi dij egydsszegfi

megfizetds6re v6ltozatlanul az Onkormdnyzat vrillal k6telezettsdget.
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4. A kcizszolgiiltatrlsi szerz6d6s jelen okirattal nem drintett rendelkez6sei viiltozatlanul
hat6lyosak.

5. Az rillami hullad6kgazdrilkodrisi kdzfeladat elliitiisita l6trehozott szeryezet
kijeliil6sdr<il, feladatkdrdr<il, az adatkezells m6dj616l, valamint az adatszolg6ltatrisi
kdtelezefts6gek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapjin az
0nkorm6nyzat, mint az elLitiis6rt felel6s, valamint a Krizszolgdltat6 eseti adatszolgriltatrisi
kiitelezetts6ge k<irdben, a kcizszolgiiltatiisi szerz<id6s-m6dositiist elektronikus riton megkiildi a
Koordindl6 szerv 16sz6re.

Jelen szerzod6s-m6dositiist a Felek annak elolvasdsa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
mindenben megegyezSt, j6v6hagy6lag i4ak al6.

P6cs, 2018. rlprilis 26.

Palkonya Kiizs69

-:l-Kom Nonprofit K,it.

D6l-Kom Nonprofit Kft.
Kdzszolgiltatit
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