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amely l6trej <itt e gyrlszt; Nagyvej ke Kiizs5g OnkormSn yzata
sz6khely: 7186 Nagyvejke, F6 u. 20.
PIR sz6m: 417743
ad6sz6m: 154177 49-l-17
k6pviseli: Pall6 Lajos B6l6n6 polg6rmester
mint onkorm hnyzat (a tov6bbiakban : On korminyzat)

D6l-Kom D6l-Dun dntrili Kommunilis Szotgdttat6
Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gff Tirsasig
szdkhelye: 7 632 P6cs, Sikl6si it 52.
c 6 gtr e gyz€kszhma : 02 -09 - 0 64 5 5 6
ad6sz6ma: 11541587 -2-02
KUJ sz6ma:100279306
KTJ sziima: I 00468989 /P6cs-K<ik6ny Regioniilis
Hul lad6kke zeli5 Kozporfi/ ;

KSH sz6ma : I I 5 41 587 -381 I -57 2-02
k6pviseli: Bir6 P6ter tigyvezet6
mint Kozszolg6ltat6, a tov6bbiakban: KiizszolgSltat6

m6sr6szt:

tovrlbbiakban egyi.ittesen: Felek - kriz<itt az alulirott helyen es napon az alibbi felt6telek
mellett:

l. Felek egym6ssal kozszolgriltatdsi szerziid6st kdt6ttek Nagyvejke Krizs6g kozigazgatisi
teriilet6n az ingatlanhasznril6kn6l keletkez<i telepiil6si hullad6k gytijt6s6re, szillitisira,
kez el 6 s 6re fenn6ll6 kozszolgiltat6s s al kapc s o I atb an.

2. Felek az L pontban irt szerz<id6siiket - figyelemmel a Kbt. 141.g-6ra - 2020. jrilius l.
napj 6val, kriztis mege gy ezlssel a krivetkezrik6ppen m6dosid 6k :

2.1. Az Onkormimyzat a ktizszolgirltatis finansziroz6s6ban k<itelezetts6get nem
viillal, a hullad6kgazdillkodilsi k<izszolg6ltat6si dij megfizet6s6re k<izvetlentil az
in gatlanhas nillfik kritelesek.

2.2. Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a kozszolgiltatitsi szerz6d6s-m6dosit6s al{irrlsrit
ktivet6 15 napon beltil - de legk6s6bb 2020.jrinius 15. napj6ig - a K<izszol gitltatl itltal
a Koordin6l6 szery r6sz6re a drj szhmliaisdhoz sztiks6ges adatszolg6ltatils
teljesit6s6hez rendelkez6sre bocsStja a kozszolg6ltat5s ig6nybev6tel6re k<itelezettek
adatait.
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3. A kiizszolg6ltatrisi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul

hat6lyosak.

4. Az 6llami hullad6kgazdrllkod6si k<izfeladat ellfitirsitra l6trehozott szervezet

kijelol6sdrril, feladatkrir6r6l, az adatkezel6s m6dj616l, valamint az adatszolgiiltat6si

kotelezetts6gek r6szletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (IIL 31.) Korm. rendelet alapjin az

Onkorm6nyzat, mint az ellififuslrt felekis, valamint a Krizszolgriltat6 eseti adatszolgiiltat6si

k<itelezettsege k<ir6ben, a ktizszolg6ltat6si szerz<id6s-m6dosit6st elektronikus riton megki.ildi a

Koordin6l6 szerv r6sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dositiist a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben me ge gy ezot, j 6v6hagy6la g irj 6k al6.
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