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Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása 2019. évi patkányirtásra 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2019. évben is megrendeli a patkányirtást. Az árajánla-
tot és szerződés-tervezetet kibővített területre kellett kérnünk, mely a teljes város területét lefedi 
és a visszaellenőrzést is tartalmazza. A költségvetési rendelet tárgyalásakor az árajánlat elfo-
gadásra került, a fedezetet a 2019. évi költségvetés tartalmazza. 
 
A szolgáltatás elvégzése előtt a vállalkozás értesítést küld. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
feladata a kisállatok védelmében a hirdetmények elhelyezése. Az elmúlt években korrekt, jól 
működő kapcsolat alakult ki a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. és munkatársaim között. 
A szolgáltató munkáját  eredményesen végezte. 
 
A Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. a szerződés-tervezetét megküldte, melynek jóváha-
gyását kérem. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 21. 
                                                                                                          
                                
 
                                                                                                                  Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- előző években végzett rágcsálóirtások 
- 2019. évi költségvetés tárgyalása, árajánlat alapján fedezet jóváhagyása 
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3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábolna Bio Kártevőirtó Szol-
gáltató Kft-vel kötendő, a 2019. évre, a város teljes területére szóló keretszerződés jóváhagyá-
sáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A szolgáltatás ellenértéke a 2019. évi költségvetésben biztosított. 
 
 
Határidő: szerződés szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. (1107 Budapest, Szállás u. 6., 
banksz.: MKB Bank Zrt. - 10300002-10548189-49020016, adószám: 23535417-
2-42, telefon: 06-1/432-0412; 06-1/432-0400; fax: 06-1/432-0401), a 
továbbiakban: Vállalkozó,  
 
 
másrészről a  
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.; banksz.: 
11741031-15451615 adószám: 157355492-2-12 
telefon: 06-35/350-630; 06-35/550-100; fax: 06-35/350-712), a továbbiakban: 
Megrendelő között az alábbi feltételek szerint:  
 
 
1. A szerződés tárgya: 
 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a saját tapasztalatai, valamint a 
legkorszerűbb irtószerek és eljárások alkalmazásával elvállalja Rétság 
város teljes közigazgatási területéhez tartozó belterületi, lakott részén a 
közterületek arra alkalmas területein  -különös tekintettel a Jenői-patak 
településen átfolyó szakaszainál- patkányok tavaszi és őszi preventív 
jellegű irtását évente kétszer, valamint a lakosok által fertőzöttnek vélt és 
kizárólag az Önkormányzathoz bejelentett, összegyűjtött közterületi címek 
kezelését évente négyszer. 
 

2. A szerződés teljesítésének menete: 
 
Vállalkozó a tavaszi és őszi preventív irtások időpontját közli 
Megrendelővel, mely munka során a frekventált, patkány előfordulás 
szempontjából kritikusabb közterületi részeket irtószerrel látja el. A 
kihelyezett irtószert 10-14 nap elteltével visszaellenőrzi és patkányok által 
elfogyasztott irtószert pótolja. Tevékenységét dokumentálja. Az 
önkormányzathoz bejelentett, összegyűjtött közterületi címeket 
negyedévente felkeresi és azokat irtószerrel kezeli egyszer, valamint 
visszaellenőrzi 10-14 nap elteltével. Tevékenységét dokumentálja. A 
szerződés végén kártevőirtási térképet készít, melyen feltünteti mindazon 
helyeket, ahol a szerződés hatálya alatt rágcsálóirtószer kihelyezésére volt 
szükség. Az elvégzett munkáról deratizációs adatlapot illetve teljesítési 
igazolást vesz fel, melyet Megrendelő kapcsolattartójával leigazol. Az ily 
módon felvett dokumentáció a számla mellékletét képezi. 
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2. A szerződés időtartama: 
 
Ez a vállalkozási szerződés szabályszerű aláírása után 2019. április 1-től  
2020. március 31-ig, illetve az utolsó visszaellenőrzés napjáig érvényes. 

 
 
3. A Vállalkozó kötelezettségei: 

 
• Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 1. pontjában leírt 

területen, a terület adottságai alapján felszíni és/vagy 
csatornakezelést, patkányirtást végez. Az irtást évente kétszer 
(tavasszal és ősszel) preventív jelleggel teszi meg. Ezen felül a 
negyedévente összegyűjtött közterületi észleléseket kezeli. A 
kezelést követően a szerződés hatálya alatt 14 nap elteltével további 
egy alkalommal kontrollvizsgálatot végez.  

• Vállalkozó garantálja a korszerű, hatékony és környezetre nézve 
nem toxikus irtószerek alkalmazását, azok biztonságos elhelyezését. 

• Vállalkozó a munkákat teljeskörű szakmai felelősséggel végzi. 
• Vállalkozó gondoskodik arról, hogy az emberre és háziállatra 

egyaránt veszélyes patkányirtó szer illetéktelen felhasználás 
Vállalkozó távollétében nem kívánt mérgeződés ne következzen be.  

• Illetéktelen felhasználásból bekövetkezett mérgeződésért a 
Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

• A Vállalkozó a védekezésbe bevont területeken végzett munkákról 
külön nyilvántartást vezet. A kezelésekről deratizációs adatlapot és 
teljesítési igazolást vesz fel, melyen rögzíti a kezelések időpontját, 
illetve a kihelyezett irtószer típusát, mennyiségét.  

• Vállalkozó a szerződés végén kártevőirtási térképet készít, melyen 
az elmúlt évben kezelt területeket jelzi. 

 
4. A Megrendelő kötelezettségei: 

 
A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtást kellően előkészíti és 
annak végzésében a Vállalkozó-t segíti. E kötelezettségének megfelelően 
Megrendelő vállalja, hogy: 
 

• a kezelés időpontjáról minden érintett személyt időben értesít, 
• biztosítja, hogy az irtás minden szükséges helyen (területen) 

 elvégezhető legyen, 
• biztosítja, hogy Vállalkozó által használt szerek Balesetvédelmi 

tájékoztatójában foglaltakról az érintettek időben értesüljenek. 
• A közterületekre irányuló lakossági bejelentéseket nyilvántartja és 
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meghatározza a további esetleges kezelések helyszíneit. A  
bejelentések címlistáját Vállalkozó részére átadja. 
 

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtási munkáért a szerződésben 
meghatározott összeget az abban előírt módon megfizeti. 
 
 
5. Együttműködési kötelezettség: 
 

Szerződő felek a szerződéssel elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen 
együttműködnek és haladéktalanul értesítik egymást minden olyan 
körülményről, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. 
 
Ennek megfelelően a Megrendelő által megbízott SALGAI GYÖRGY 
nevű képviselője  (Tel.: 70/708-4520) a Vállalkozó rendelkezésére áll a 
kezelések alkalmával.  
 
Ezt követően a folyamatos védekezés során, Vállalkozó alkalmazottainak 
távollétében állandóan figyelemmel kíséri a kezelések alatt álló területet, és 
ha ott nagyobb mérvű patkányfertőzöttséget észlel, erről haladéktalanul 
értesíti a Vállalkozó-t. 

 
 

6. Díj és elszámolás: 
 
A szerződés 1. pontjában meghatározott területeken végzett tavaszi-őszi 
preventív patkányirtás valamint bejelentett közterületi címek negyedéves 
kezelésének éves nettó díja:            980. 000.-Ft + 27% ÁFA 
 
Azaz évente kétszer:                      490. 000.-Ft + 27% ÁFA 
 
A fenti árak a kezelést követő egyszeri visszaellenőrzést és a 
visszaellenőrzés alkalmával szükséges irtószer pótlását is tartalmazzák. 
 
A fizetés banki átutalással történik a számla kiállításától számított 30 
naptári napon belül. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. szerint 
esedékes kamatot számít fel késedelmi kamatként. 
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7. Egyéb rendelkezések: 
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a jótállásra 
vonatkozó jogszabály megfelelően irányadók. 
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat 
elsősorban peren kívül rendezik. Ennek során felek jogosultak Békéltető 
Testületi eljárás igénybevételére. Amennyiben az egyeztetés a 
kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetne eredményre, felek 
jogosultak bírósághoz fordulni. 

 
Szerződő felek a fenti szerződést áttanulmányozták és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt.: Budapest, 2019. március 21. 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………….. 
        Rétság Város Önkormányzata          Bábolna Bio Kártevőirtó  
                     Szolgáltató Kft. 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2019. …………………… 
 
 
                  ……………………………… 
                          pénzügyi ellenjegyző 


