
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
63/2019.(III.28.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek településen folytatandó kártevő irtásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét 
képező Szakirtó Hungary Kft-vel kötendő vállalkozási szerződéssel. 
  

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására.  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000,- Ft összeg erejéig 
kötelezettséget vállal, melyet a 2019. évi költségvetésben biztosított polgármesteri 
keret csökkentésével biztosít.   
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
       Herman József sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2019. március 28. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
  



 
Vállalkozási Szerződés 

 
Száma 03/2019 

 
 
 
mely létrejött egyrészről a Fegyvernek Város Önkormányzata székhelye: 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet utca 171. sz.,  adószám: 15736534-2-16, KSH szám:15736534-
8411-16) képviseli: Tatár László Polgármester, mint Megrendelő – továbbiakban: 
Megrendelő 
 
másrészről a Szakirtó Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített neve: Szakirtó 
Hungary Kft., székhely: 4029 Debrecen, Monti Ezredes u. 5/B III/16., cégjegyzék száma: 
09-09-027730, adószám: 25518470-2-09, számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary 
Zrt., bankszámla száma: 11600006-00000000-76629853, telefon, fax:+36-30-679-3542, 
képviselő: Szabó Attila–továbbiakban: Vállalkozó 
 
 
1. Szerződés tárgya: A Megrendelő megrendeli a fenntartásában lévő mezőgazdasági 

telepének és egyéb ingatlanina rágcsálómentesítését (Egér/ Patkány) , illetve a mentes 
állapot fenntartását, amelyet a Vállalkozó az integrált kártevőirtás (IPC/IPM) és jelen 
szerződés szerint teljesít. 

 
Munka jellege: Kártevőirtás  
 

2. Szerződés teljesítésének helye: 
 
Fegyvernek külterület 0365/8 hrsz (Tehenészeti telep, Sajtüzem) 
 
Fegyvernek egyéb ingatlanok (irodák, közintézmények, lakóházak, temetők) 

 
3. A szerződés teljesítésének időpontjai, határideje: 

 
A megrendeléstől kezdődően folyamatos a megrendelő igénye szerint.  

 
4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
4.1  Az első pontban meghatározott munkák ellenértéke az alábbi: 

 
Szolgáltatási díj:  
Fegyvernek-Kavicsos major 0365/8 hrsz.  
- rágcsálóirtása 8.000 Ft+Áfa/alkalom 
 

Fegyvernek egyéb ingatlanok 
-  rágcsáló irtás 2.800 Ft+Áfa/alkalom;  

 
Kiszállási díj: 
- 11.000 Ft+Áfa/alkalom 
 



Felhasznált anyagok és szerelvények: 
- A műanyag szerelvények (patkányetető láda), melyek a Megrendelő tulajdonát 

képezik 
 1.500 Ft+Áfa/darab 
          Egérdoboz 210 Ft+Áfa/darab 
 
- Felhasznált Difenakum, Bromadiolon, Brodifakum hatóanyagú 

rágcsálóirtószerek 2.200 Ft+ÁFA/kg.  
 
- Felhasznált Flokumafen hatóanyagú rágcsálóirtószerek 

  3.950 Ft+Áfa/kg. (Storm) 
Irtószermentes  
- Patkány ragasztós csapdák 

1.100Ft+Áfa/darab  
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 
hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany. 
 

4.2 A Vállalkozó jogosult a szakszerűen elvégzett és a Megrendelő által kiállított 
teljesítésigazolást követően egy darab számla benyújtására. A teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő az igazolt teljesítést követően köteles a számla kiállításától számított 8 
naptári napon belül átutalással teljesíteni a Vállalkozó Erste Bank Hungary Zrt.: 
11600006-00000000-76629853 számú számlájára. 
A fizetési határidő úgy értendő, hogy ezen időn belül a számla teljes összege az 
Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerüljön. 
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe 
esik, úgy a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk.-ban meghatározottak szerinti 
késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult és ezt számolja fel a 
Megrendelő késedelmes fizetése miatt. A további szerződésteljesítésre a 
Vállalkozórészéről csak abban az esetben kerül sor, ha a fizetési kötelezettség 
teljesítése megtörtént a Megrendelő részéről. 

 
5. A Megrendelő kötelezettsége:  

 A Vállalkozószámára biztosítja, hogy a szerződés teljesítési terület minden 
helyiségébe bejuthasson. 

 A Vállalkozó által kihelyezett anyagokat, eszközöket nem mozdítja el, ha ez 
elkerülhetetlen, akkor közli a Vállalkozóval. 

 Kártevők esetleges megjelenését legkésőbb 24 órán belül közli a Vállalkozóval. 
 A Vállalkozó munkatársaival közli, hogy a szerződés-teljesítési területen milyen 

speciális munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
előírások vannak, és az ezekkel kapcsolatos szokásaikat. 

 A Vállalkozó munkatársai számára, tisztálkodási lehetőséget biztosít. 
 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén a Vállalkozó alvállalkozó segítségét igénybe vegye a 
munkálatok elvégzéséhez. 

 
6. A Vállalkozó kötelezettségei: 

 Munka végzését csak egészségügyi kártevőirtó szakmunkás képesítéssel 
rendelkező személy végezheti. Szerződés aláírását követően Szabó Attila eü. 
kártevőirtó szakmunkás, okl.száma: EKI2/27/2013-, ha ez változik, a változást 
közli a Megrendelővel.  



 Minden esetben betartja a Megrendelő speciális előírásait a munkavédelem, 
biztonságtechnika, tűzvédelem, vagyonvédelem területén. 

 Az elvégzett szolgáltatási munka lényeges mozzanatait, veszélyeit, várható 
eredményeit közli a Megrendelő képviselőjével. 

 Amennyiben a Megrendelő kártevők megjelenését közli a Vállalkozóval, az 
köteles 48 órán belül a kártevők kiirtását elvégezni. 

 Ahol a szolgáltatási munkavégzés során szükséges figyelmeztető feliratot kell 
kihelyezni, azt kihelyezi.  

 Állattartó telep, Sajtüzem, Konyha és étterem területén a HACCP előírásait a 
Vállalkozóköteles betartani és az előírásoknak megfelelően végezni a 
kártevőirtási munkálatokat. 
 

7. Szerződés módosítása, felmondása, megszüntetése: 
 

 Jelen szerződés mindennemű módosítása a felek kölcsönös írásbeli nyilatkozatával 
lehetséges. 

 Amennyiben bármely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit a másik fél 
erre irányuló felszólítása ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani.  

 Felmondáskor a felek egymással elszámolni kötelesek.  
 A szerződést megszüntetni a másik félhez címzett írásos nyilatkozattal lehet 30 

napos határidővel. 
 

8. Vis major: 
Az Vállalkozó nem kötelezhető kártérítésre, szerződés felmondásra, ha a szerződéses 
kötelezettségek elmulasztása vis major következménye. 
 

9. Egyéb rendelkezések: 
Jelen szerződés kapcsán jognyilatkozatra jogosult személyek: 
Megrendelő részéről: Tatár László 
Vállalkozó részéről: Szabó Attila 
A szerződés érvényessége: Határozatlan 
 
A Vállalkozó jelen szerződéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy minden cégjogi 
helyzetében bekövetkezett változást 3 munkanapon belül bejelent, és a változást hiteles 
cégkivonattal igazolja a Fegyvernek Városi Önkormányzat felé. 
 
Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
vállalkozásra és megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
Felek jelen Vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás 
és közös értelmezés után saját kezűleg aláírták. A szerződés aláírása napjával lép 
érvénybe. 
 

10. Vitás Ügyek: 
 Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv 

hatályos rendelkezéseit veszi figyelembe. 
 
Jelen szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 



 
Fegyvernek 2019. április 01. 
 
  
……………………………..    …………………………….. 
 Megrendelő      Vállalkozó 
Fegyvernek Város Önkormányzata  Szakirtó Hungary Kft. 
    Tatár László polgármester               Szabó Attila vállalkozó           
 
 


