
SZII;RZŐOBS
ko mposz tláda ingyen es használatba a dás á ról

(HaszonköIcsön szerződés)

Vevő kód: Iktató sám: tölti ki!)

amely létrej ö tt egyrésnől a: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kez*lő Rendszer LétrehozísátCélzo
Önkormán5zati Társulás
Szé}üely:762l Pécs, Széchenyi tér 1.

Képviseli: Dr.Páva7-solt a Társulási Tanács Elnöke
mint llaszonkölcsönadó (a továbbiakban: Haszonkölcsönadó)
másrészről: KÉRnÜK NYO MTATO TT B ErŰ KKEL KITÓ LTE NI !

Természda s7enély
esdén:

lngatlan TIILAJDONOSÁNAK
adatai

nev:

anyja neve:

születési hely és idő:

használat helyének címe :

Telefonsám/e-mail cím * :

mint llaszonkölcsönbe vev6 (a továbbiakban: Haszonkölcsönbe tevó) köátt, az alábbi felétolel*el:

L AsznvÁdés tár5la:

1.1. Szrrződő Felek rögzítrlc hory kizárólagos tulajdonát képezi a jelen szerzödés árgyában megjelölt
darabsámú hrázi komposztálásra szolgáló tárolóedény (a továbbiakban: komposz:tláda). A Haszonkölcsönadó tájékoaafia a
HaszonkÖlcsönbe vevót anól, hos/ a haszonlólcsön tárgnít képez.ő eszközök nyilvántartásáva! ellenörzésével kapcsolatos
feladaíokkal a BrOKO M Nonp rotít {ft .-t biúa meg.

1.2. Haszonkölcsönadó jelen haszonlólcsön szerádésben mqhaáromu.'felételekkel Haszonkölcsönbe vevönek tédés néIkül
kölcs{inadj4 Haszonkölcsönbe vevö a .........................telepütés terílletén végzsft szelekíív hulladékkezelésben történö
közremÍiködés, házi komposáálás éljáMl a szsrzódés aláírásának napjától batfuozatlan idóre haszonkölcsönbe veszi a
szeródésben foglalt komposztládát.

1.3. A hasmnkölcsönbe adott eszközöA eszközök és darabsáma:

Megnevezés Darabsám
számmal ,qromtatott betíbel

komposztláda 1 egy

. IL A felekjogai és kötelezettségei;
2.I. Haszonkölcsónbe vevó k6teles a haszonkOlcsönbe vett eszköá a jelen srsrződés aláínísától számított legatább 5 évi

idótarüamban rendelteésének megfelel6en használni a j6 gazÁa gondossfuával kezelni" saját költségén fenntartani és állagát
megówi.

2.2. HaszonkÖlcsÖnbe vevó az eszkónkJáíólaga jelen szerzödésben meghatározott célra haszrráthatja A haszonkölcsön tárryát
a íIasmnkölcsönbe vevó saját felelóss égérebasznőlja a jelen szerádésben írt célra-

2.3. A Haszonkölcsönbe vevó a ha<zonkölcsön tárryának hasaálaát harmadik személ5mek nem adhatja át. A Haszonkölcsönbe
vevó személYének me€váltoása esetén köteles aá a Haszonkölcsönadó. illetve meebfuottia részére tisáa sérülésmentes állapotban
üsszasmlgáltatni.

* Ö nké nt es ada tsz olgál taais
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2.4. A használat sonán történö term€szetos elhasarálódások pot|ása - saján köttsegén - a HasmnkÖlcsÖnbe vevó kötelezettségg ,

továbbá felelós minden olyan karért, amely a haszonkölcs6n 6rgyáDak általa törénó rendelteésellerres, vary szerzÓ&sellenes

használatának l6vetkezrnényeképpen keletkezik.

2.5. A Haszonl6lcsónbo veró köteles halradéktalanul jelezni a llaszonkölcsónadó meg;bímttja felé az esz-köz (Lomposz*láda)

mryoryálódá§! mcgsemmisül&éq elveszÉséL á. H zon}6lcsOnbe vevö tudomásul t,eszi, hogr az eszl6z automatikus cseréjére,

javítására sem a haszonkölcsön id6tartama alat| sem annak megsz{inését k6vetöen nem tarthat t9énYt, az a Haszonkölcsönadó

mqítélése alapj án történik.

?.6. tlaszonlölcsöladó lvíegbimttlaínján jelen szerzfidés egész id6tartama alan jogosult a haszonlÓlcsÖn tárgának hasznrálaíát

fol},amatosan ellen6rizni a Haszon}6lcsönbe vevö szil<seeíelen zakla6sa, illetve akadályoáaüása rrélküL

2.7. Á lIaszon}olcsönbe vevó ll;aszon}6lcsönadó, illetve negbízottja felé felhÍldsra B:azslja hogl hulladékkezelési

l6zszolgáltaűsMl sámrrló raltrrása nins. Ennek elmulasztese iüetve 6 hónapot megful;adó hulladekga:dálkodási

lózszo§áltaüsi díjtartoás fennállása eseében Haszonkölcsönadó maga" vary megbízottja Útján jogosult a szerz6dés azonnali

hatátyú felmondására és a baszorúcölcson szerádes üár€yán* haladélCalan vís'szakövetelesére.

III. Asr*rz1déshatálya, tartama és megszűnése:

3.1. Jelen szerádés az aláútisanak napján l@ bat5lyta" és haaározatlan id6tartamra sál, Felek azonban valla§ák, hory a hatátyba

lépéstöl sámított legalább 5 éves idóarbmra fennta4iák a haszorr}6lcsönt

32. A komposaláda rendelte#stöl etter6 basmálaí4 cbűnésevagr m€§emmisüt4se miatt keletkezeü krárert a tÍaszonkölcsönbe

vevó a polgÉri jog szaUatr,ai szerint felel. tlaszon}ólcsönadó jogosult a szerádés azonnali batál$ felmondásara" ha a
haszon}6lcsön célja lebetetlenné váiK illewe amennyiben tlasmn}ólcsönbe vevő az eszlóá mqrongálja rendeltetés-ellenesen

vql szerádéselleneser1 itletve jelen szeródésben foglaltaktól eltéó módon, élra használja, va$/ engedélY nélkúl harmadik

személy basa;álatába adja iltetve a taóantar6si *6rclezetségének nem bz elcget, valamint, ha a llaszonkOlcsÖnbe vevó a Ht-baD

es a lapcsolódó rendeletelöen foglalt kötelezet§t$ének nem tev eleget.

3.3. Á tlaszon}6lcsónbe vevó eltéó m€állapodás hián},ában jelcn szerzödés megsdrÉsékor *óteles a szerz6dés tá$rát

rendeltetésszerü használafra atkalrnas állapotban viszaadni.

IV. Egtéb rendelkdsek:
4-1. Jelen szerádést a Sreródó Felek c§akírásbaDjogosultakmódosíani.
42. Jelen haszonkölcs6n sreródésben nem szabályozoü kérdések:ben szg'ódő felek a Polgári Törvény!6nlr. és a hulladeLról

sólő 2ol2. évi clJoo(v. torfoy, valamint a kapc§olódó rendeletek rendelkezdseit tekintik irányadónak

4.3. Felek lólcsön6sen kijelenti§ hogr rendelkezarek minden olpn felhatalmaással, amÜ jelen szerádés mogli6$ésébez

sáikséges, és képesek a jelen szerádésben foglaltak teljesitésére.

4.4. Felek kolcsönösen kijelenti§ hogl a szstúd& megk6tésébez a ny,ilatkozatukat téved§ megévesáés, és minden jqgelleres

befotyástól mentosen alaKtották ki, szerzódéstr6tési képességükbon korláúoava ninc§enek

4.5. Haszonlólcsönbe vev6 jelen szeródés aláír.ásával hozzíjárrrl abho4 hogr a íIaszonkölcsönadó és Ilaszodól€§Önadó megbízo{ia

hulladékgazdátkodási t6zszo§áltatási feladatainak és lótelezetségének te§esítéséhez és kapcsolaÍtarüishoz a személyes és az

önkéntesen mqadoft kapcsotathrdsi adatait az információs önrendelkezési jogrÓl és az információszabadságrÓl,szóló 2011- éYi

CXtr. törvénlóen írtaknak mcgfeletóen nyilrdntar§a és kezelie, a kDzszokáltaíís igénybevétele ala$ es fentebb &horolt céloklból

kifolyól€ a kés6bbielöeir postai riton, telefonon, illetrc e-mailen kapcsolaíba lQjen vele.

Sze,rúdő felek jelen haszonk6lcson szoródést a tlaszonkölcsönbc veró tésdól eeJÓon mint átvételi elismervényg mint akarafi*kal

minde,nben egrezöt helybenharyól€ írÉk alá

Péc§,2014. lÁ komposzttáda átéteti időpoüja!/

aláírás


