MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely és ügyfélszolgálat: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1.
Tel.: 85 630 290 E-mail: ugyfelszolgalat@mtksz.hu
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SZERZŐDÉS
hulladékgyűjtő edények díjmentes használatba adásáról
amely létrejött egyrészről:
MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: MTKSZ Nonprofit Kft.
Székhely: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1.
Adószám: 24364625-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-313574
Képviseli: Krajczár Ibolya Ügyvezető
mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)
másrészről:

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, teljes körűen kitölteni!)
* Kötelezően kitöltendő
Ingatlan tulajdonosának adatai
Ingatlanhasználó adatai

*Név:



*Születési hely, idő:



*Anyja neve:



*Lakcíme:



*Levelezési címe:



Telefon / e-mail:



Házhoz szállítási igény esetén meg kell adni!

Ügyfél-azonosító kódja:



*Edények használatának helye:
mint a közszolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél)
(a továbbiakban Közszolgáltató és Ügyfél: Fél, együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
Preambulum
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.1.1/C/13 jelű) a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” megnevezésű pályázati konstrukció keretében, a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039. számon, „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és
eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” címmel benyújtott pályázatán a tulajdonába került eszközöket a pályázati célok elérése érdekében a Közszolgáltató részére bérbe adta.
A Közszolgáltató felelősséget vállalt arra, hogy a bérelt eszközöket a pályázati célok elérése érdekében használja, ennek keretében a jelen szerződés 1.3. pontjában felsorolt edényeket, berendezéseket - az Ügyfelekkel együttes használattal - az Ügyfelek
részére díjmentesen továbbadja.
1. A szerződés tárgya
1.1. A Közszolgáltató üzemeltetésében álló, az 1.3. pontban részletesen ismertetett típusú, azonosítójú, rendeltetési célú és
mennyiségű eszközt a Közszolgáltató az Ügyfél részére a jelen szerződésben meghatározott részletes feltételekkel, térítés nélkül használatba adja.
1.2. Az Ügyfél az alább részletezett eszközöket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos szabályozások figyelembevételével, a rendeltetésüknek megfelelően használja a szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig.
1.3. A használatba adott eszközök megnevezése, típusa, rendeltetése, darabszáma:
**a megfelelő négyzetbe tegyen X-t! *** A Szolgáltató tölti ki!
Típus
Megnevezés

Szín

Méret
[liter]

Mennyiség
[db]

kuka
barna
120
1
***Chip azonosító: _ _ _ _ _ _ _ _ _

www.mtksz.hu
Szorgalom, szakértelem, felelősség…

Rendeltetése

Igénylem**

Nem
igénylem
**

Díjmentes
házhozszállítást kérek**

Ügyfélszolgálaton veszem át**

biológiailag lebomló
hulladékgyűjtő
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Típus
Megnevezés

Szín

Méret
[liter]

Mennyiség
[db]

kuka
kék
120
1
***Chip azonosító: _ _ _ _ _ _ _ _ _
kuka
sárga
120
1
***Chip azonosító: _ _ _ _ _ _ _ _ _
házi komposztáló

fekete

400

1

Rendeltetése

Igénylem**

Nem
igénylem
**

Díjmentes
házhozszállítást kérek**

Ügyfélszolgálaton veszem át**

Hasznosítható PAPÍR
hulladékgyűjtő
Hasznosítható MŰANYAG, FÉM,
ITALOSKARTON gyűjtő
biológiailag lebomló hulladék
helyi kezelése

Igénylés esetén átvehető az
Ügyfélszolgálaton.

2. Részletes feltételek
2.1. Az Ügyfél az igényelt eszközt annak átvételének időpontjától köteles a rendeltetésének megfelelően használni, a jó gazda gondosságával kezelni, az állagát megóvni, tisztántartásáról gondoskodni. Különösen köteles a chip azonosítót a sérülésektől megóvni, az eszközökből a chipet semmilyen körülmények között nem távolíthatja el.
2.2. Az Ügyfél vállalja, hogy a gyűjtőedényekbe kizárólag a rendeltetése szerinti anyagtípusokat, a kék és sárga edénybe tiszta,
hasznosítható, megfelelő anyagminőségű hulladékot helyez.
2.3. Az Ügyfél az 1.3. pontban megjelölt eszközöket kizárólag a Preambulumban feltűntetett céloknak alárendelten használhatja.
2.4. Az átvett eszközt az Ügyfél harmadik félnek nem adhatja át, az „Edények használatának helye”-n kívül más ingatlanon nem
használhatja. Az Ügyfél személyében bekövetkező változás esetén az átvett eszközöket haladéktalanul a Közszolgáltató részére
tiszta, sérülésmentes állapotban, saját költségén az Ügyfél köteles visszaszolgáltatni.
2.5. Az Ügyfél a polgári jog szabályai szerint felelős minden olyan kárért, amely a természetes elhasználódáson felül, a rendellenes
használatból adódóan, szándékosan vagy gondatlanságból az átvett eszközökben keletkezett, illetve az eltűnt, megsemmisült
eszközért. Az Ügyfél nem felel az edények ürítése közben keletkező, és a Közszolgáltatónak felróható sérülésekért.
2.6. Az Ügyfél a Közszolgáltató részére haladéktalanul tájékoztatásra kötelezett az eszköz(ök) sérülése, elvesztése, megsemmisülése esetén. Az eszköz(ök) cseréjéről, pótlásáról a Közszolgáltató egyedi elbírálás alapján dönt, az Ügyfél automatikusan nem jogosult erre.
2.7. Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Közszolgáltató a szerződés érvényessége alatt az eszközök rendellenes használatát ellenőrizze, a
rendellenesen használt eszköz(öke)t visszavegye.
2.8. A Közszolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben az Ügyfél 45 napot meghaladó díjtartozással
rendelkezik a Közszolgáltató felé.
3. A szerződés hatálya, megszűnése
3.1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Felek vállalják, hogy a hatályba lépéstől
számított legalább 5 éves időtartamig a szerződést fenntartják.
3.2. A Közszolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben az Ügyfél a 2. pontban részletezett feltételektől eltérő magatartása megállapítható.
3.3. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél köteles az 1.3. pontban ismertetett eszközöket a Közszolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkeznek, rendelkezési képességük korlátozva nincs.
4.2. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Közszolgáltató a személyes és az önkéntesen megadott adatait
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben leírtak szerint kezelje; a közszolgáltatás igénybevétele alatt és a jelen szerződéshez kapcsolódóan a későbbiekben postai úton, telefonon, vagy elektronikusan
vele kapcsolatba lépjen.
4.3. A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag egy eredeti példányban aláírták; amely eredeti példány a Közszolgáltató nyilvántartásába kerül, és átvételi elismervényként is szolgál.

Marcali, 2016. ………….………hó ………. nap

…………………………………………
Ingatlantulajdonos

www.mtksz.hu
Szorgalom, szakértelem, felelősség…

(Az edények átvételének időpontja.)

…………………………………………
Ingatlanhasználó

…………………………………………
Közszolgáltató
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