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^Itatási szerződés 

2017 FEBR 2 0 
amely létrejött egyrészről: 
Tegyünk Együtt Méráért Szociális Szövetkezet (3871 Méra, Fő út 38., Cg.:05-05-001184, 
adószáma: 25436716-2-05, bankszámlaszáma: 10402726-50526784-48571004, képviseli: 
Szabó Zsófia igazgató elnök) mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató), 

másrészről: 
Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. szám, adószáma: 
15726494-2-05, törzsszáma: 726490, képviseletében eljár: Aros János polgármester), mint 
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel: 

SZERZODES TARGYA 

1. A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenysége szerint 
begyűjti, illetve elszállítja a Megrendelő közigazgatási területén lévő kóbor, illetve 
elhullott ebeket, állati tetemeket. 

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

2. A Felek megállapodnak, hogy az állatok begyűjtésére, illetve elszállításra kötött 
szerződés 2017. január 31. napjától határozatlan időtartamra szól. 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő bruttó 25.000 Ft-ot, azaz 
huszonötezer forintot (19.685Ft+l,27 ÁFA 5.315.-Ft) köteles fizetni befogott, illetve 
elszállított ebenként, valamint 150Ft/km kiszállási díjat. 

4. A Szolgáltató a befogott, illetve elszállításra kész ebekről szállítólevelet állít ki, 
melyet a Megrendelő a helyszínen igazol. 

5. A Szolgáltató a Megrendelő által igazolt szállítólevelek alapján számlát készít. A 
Megrendelő a számla kiegyenlítését a számlán megjelölt határidőre köteles átutalással 
teljesíteni. 

6. A Szolgáltató a számla késedelmes kiegyenlítése esetén késedelmi kamatra jogosult, 
melynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
szabályozott szerinti mértékű lehet. 
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7. A Szolgáltató a 3. pontban megjelölt ár esetleges módosításáról köteles a Megrendelőt 
15 nappal előtte írásban értesíteni. Az áremelés a hónap első, illetve 15. napjára 
szólhat. 

KAPCSOLATTARTÁS 

8. Kapcsolattartásra jogosultak a Megrendelő nevében: 

8.1. Kovács István közterület-felügyelő: 06-47-513-271, xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, 

8.2. dr. Csapó Csaba közterület-felügyelő. 06-47-513-271, xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, 

9. Kapcsolattartásra jogosult a Szolgáltató nevében: Zima Attila 06/70/332-8927 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxm 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

10. A Felek megállapodnak, hogy a befogás, illetve elszállítás előre egyeztetett 
időpontban történik. Megrendelő a közigazgatási területén lévő befogandó ebek 
számát jelzi a gyepmester felé, mely jelzést követő 3. munkanapon történik meg az 
ebek befogása, illetve elszállítása. Az előre nem bejelentett ebek befogása nem 
lehetséges. A gyepmester kiszállása során maximum 5 ebet tud befogni és elszállítani 
egy alkalommal. 

11. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő bejelentésével összefüggésben Sárospatak 
közigazgatási területéről befogott és elszállított, azonosító chippel ellátott, vagy 
igazolhatóan gazdával rendelkező ebet kiadni tulajdonosnak, illetve a kiváltás 
kezdeményező személynek kizárólag Sárospatak Város Önkormányzatának előzetesen 
megfizetett befogási és szállítási díj megfizetését igazoló számla ellenében lehet. 
Ennek hiányába ebet Sárospataki elhelyezéssel kiadni nem lehet. Az ilyen jellegű 
igényeket szolgáltató a kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségek egyikén jelzi 
megrendelőnek. 

12. Felek megállapodnak, hogy a jogviszony 30 napos felmondási idővel szüntethető meg 
előzetes, írásos felmondás alapján. 

13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szabályozott jogviszony 
keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetén bármelyik Szerződő Fél a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz fordulhat jogorvoslatén 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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15. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napjával lép hatályba. Amennyiben jelen 
szerződést a Felek nem egyidejűleg írják alá, úgy a jelen szerződés az utóbb megtett 
aláírás napjával lép hatályba. 

Felek a szerződés tartalmát megismerték, azt közösen értelmezték, és mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Tegyünk Együtt Méráért 
Szociális Szövetkezet 
3871 Méra, Fő út 38. 

adószám: 25436716-2-05 

Jogi ellenjegyző: í&feoWjjv' 
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