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amely l6trejdtt egyreszrol : Nagyharsiny Kiizs6gi Onkormd nyzat
szdkhely: TS22Nagyharstiny, Kossuth L. u. 54.
PIR sz6m: 331186
ad6szrim: I 533 I 184-2-02
kepviseli : Kol16r Csaba polg6rmester
m i nt <jnkor miny zat (a to v6bbi akban : 6 n ko rm6ny zat)

D6l-Kom D6l-Dunrlntrili Kommunr{lis Szolg6ltat6
Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gti T6rsasdg
szekhelye: 7 632 Pecs, Sikl6si itt 52.
c e gtr e gy zekszitma: 02 -09 - 0 6 4 5 5 6
ad6sz6ma: I I 541 587 -2-02
KUJ szrima:100279306
KTJ sz6ma: 100468989 /pdcs-Krjk6ny Regiondlis
Hul I ad6kke zelo Kozp ontl
KSH szrim a: 11541587-38 I t-572-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Kdzszolgriltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgriltat6

m6sreszrol:

- toviibbiakban egytittesen: Felek - kcizcltt az alulfrott helyen 6s napon az ali1;bi
feltdtelek mellett:

l' Felek egymiissal 2012. okt6ber 01. napjrival kezdrid6 hatrillyal kdzszolg6ltatrisi
szerzod6st kotottek Nagyharsany Kcizs6g kozigigatasi teriiletd n az {ngatlanhasznril6knril
keletkezo telepiil6si hullad6k gytijt6sdre, sz6llitis6ra, kezel6s6re fennrill6-k 6zszolg6ltat6ssal
kapcsolatban.

2' Felek az l. pontban frt szerzoddstiket - figyelemmel a Kbt. l4l.g-6ra - 2020. riprilis
0 1' napj rlval, krizcis megegy ezessel a kdvetkezok6ppen m6dositjrik:

2'I' Az Onkorm6nyzat a kozszolgriltatds finanszirozdsdban a belteriileti
ingatlanhasznii6k tekintetdben k<jtelezettsdget nem viillal, a hullad6kgazdalkodrisi
kcizszolgiiltatdsi dij megfizetdsdre krizvetleniil a beltertileti ingatlanhas mal6k
kdtelesek.

2'2' Az Onkormrinyzat vrillalja, hogy a kdzszolg6ltatrisi szerzodds-m6dositds
alilirdsit kdveto 15 napon beltil - de legk6sobb 2020. febru6r 2g. napjaig - a
Kdzszolgrlltat6 iital a Koordin6l6 szerv r6sz6re a dij szitmlinils1hoz sziiks6ges
adatszolgiiltat6s teljesitdsdhez rendelkez6sre bocsritja a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re kdtelezettek adatait.

I kozszolgiitatisi szetz6des jelen okirattal nem drintett rendelkezdsei vrilto zatlanul
hatiilyosak.

4. Az rillami hullad6kgazd6lkodtisi krizfeladat ell6t6s6ra
kijelcildserol, feladatkcir6rdl, az adatkezelds m6dj1116l, valamint
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kritelezetts6gek r6szletes szab6lyair6lsz6l6 6912016. (lII. 31.) Korm. rendelet alapifin az

$nkormanyzat, mint az elliltilsert felel6s, valamint a Kozszolg6ltat6 eseti adatszolg6ltat6si

kdtelezetts6ge kdr6ben, akozszolg6ltat6si szerzod6s-m6dositdst elektronikus irton megkiildi a

Koordin6l6 szerv r6szdre.

Jelen szerzod6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal

mindenben megegy ezot, j 6v6hagy6l ag irj ak al 6.

Nagyharsdny, 2020.'. . . . ..0.'ll: . . . ..

D6l-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pdcs, Siklosi 0t 52.

C6gjegyz6ksz5m : 02-09-064556
zim: 11541587-2-02
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