EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Jelen szerződés létrejött egyrészről
Csobánka Község Önkormányzata
Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 1.
Adószám: 15730978-1-13
Képviseli: Winkler Sándor Józsefné polgármester
- a továbbiakban Tulajdonos
másrészről
Név: …………………………………………………………………………………………..
Születési idő, hely: …………………………………………………………………………...
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
Állandó lakcím és helyrajzi szám: …………………………………………………………...
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………
- a továbbiakban Használó
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint
1. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a keletkező zöldhulladék
környezetvédelmi alapelveknek megfelelő kezeléséért, a levegő tisztaságának védelme és a
zöldhulladék nyílt téri égetésének visszaszorítása céljából együtt kívánnak működni, amely
együttműködés részeként jelen kötelezettségvállalást is létrehozták.
2. Tulajdonos használatba ad, a Használó használatba átvesz 1 darab, lapra szerelt, fából készült,
összeszerelt állapotban 100 cm x 100 cm x 60 cm nagyságú komposztáló keretet. Felek
rögzítik, hogy a megjelölt komposztáló keret a Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi.
3. Használó vállalja, hogy az átvett eszközt Csobánka ……………………………………
…………………… sz. alatt lévő ingatlanára szállítja, összeszereli és kizárólag a megjelölt
ingatlanon rendeltetésszerűen – a tájékoztató előadásnak megfelelően – használja legalább a
jelen szerződés aláírását követő három évig.
4. A Használó által átvett eszköz használata térítésmentes.
5. Használó az átvett eszköz megsemmisüléséért és megrongálódásáért kártérítési felelősséggel
tartozik, amennyiben az neki felróható okból következett be. A kártérítés összege a
komposztáló keret beszerzéskori ára.
6. Használó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos a megrongálódott vagy megsemmisült eszközt
nem cseréli, nem javítja, és nem pótolja.
7. Tulajdonos a program ideje alatt a komposztálást a Használó ingatlanán előzetes egyeztetést
követően bármikor ellenőrizheti. Használó köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani a
Tulajdonos megbízottjának.
8. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a használatba vételtől számított három éven belül,
az ellenőrzés során legalább két alkalommal azt tapasztalja Tulajdonos megbízottja, hogy a
ládát a Használó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja, akkor a Tulajdonos az átadott
eszközt visszakérheti és a Használó köteles a Tulajdonos felhívásától számított 15 napon belül
Tulajdonos székhelyére azt visszaszállítani.
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9. A jelen szerződés aláírását követő negyedik évtől az átvett eszköz tulajdonjoga a Használóra száll
át, amennyiben a Használó a rendeltetésszerű használatnak eleget tesz.
10. Amennyiben Használó a használat időtartama alatt a pályázatában megjelölt ingatlanról
elköltözik, erről a tényről haladéktalanul értesíteni köteles a Tulajdonost, és az eszközt vissza
kell szolgáltatnia. Amennyiben ezen tájékoztatási, illetve visszaszolgáltatási kötelezettségét
Használó elmulasztja, úgy a Tulajdonos az ebből eredő valamennyi kárát Használó köteles
megtéríteni.
11. Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó jogvitájukat békés úton, egyezség útján kívánják
rendezni. A békés úton történő rendezés eredménytelensége esetén felek kölcsönösen alávetik
magukat a Tulajdonos székhelye szerinti bíróság illetékességének.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
13. Szerződő felek a jelen kétoldalas 13. pontból álló használati megállapodást elolvasták,
megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá 2 eredeti példányban, melyből
egy példány Tulajdonost, egy példány Használót illeti meg.

Csobánka, 2018. ………………………….

…………………………………………………
……………………………………………
Használó

…………………………………………………
Csobánka Község Önkormányzata
Képviseli: Winkler Sándor Józsefné polgármester
Tulajdonos
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