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13. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. augusztus 11. napon 16.13. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Fodor Rita Mária 
Majnik Tamás 

képviselő 
képviselő 
jegyző általános helyettese 
RTV munkatárs 

Busainé Terman Viktória  
1 fő érdekl ődő rétsági lakos 
 

jegyzőkönyvvezető 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Képviselő-testület augusztus 11-i ülését megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 
jelenlév ő taggal határozatképes . Megkérem Bencsok Péter  képviselőt és Jávorka János  
alpolgármestert a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
A napirendről kérem levenni  a 2. Orgona köz vízelvezetési munkáira adott árajánla tok kérése  
című napirendet további egyeztetésre. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy 6 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a napirend levételét.  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirende t, és a következő sorrendben tárgyalja azt: 

 
1) Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) Vállalkozási keretszerz ődés jóváhagyása 2020. évi patkányirtásra  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3) Szent István Nap 2020.augusztus 21.  
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

 

 
1.) Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége  

             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét kérem, foglalja össze 
a napirenddel kapcsolatban elhangzottakat.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Kérdés nem merült fel, 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       84/2020. (VIII. 11.) KT. hat ározata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 
tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a 
szociális tüzelőanyag igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 216 m3 
keménylombos tűzifa támogatását kéri feltüntetni. A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 
(XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az 
igények elbírálása során figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről 
szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 22.§-ban megfogalmazott 
rászorultságot.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az igénylés aláírására és 
benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 274.320 Ft-os összegét, valamint a kezelési, 
raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2020. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés soron 
következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
 
Határidő: igénylés benyújtására 2020. augusztus 31.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

2.) Vállalkozási keretszerz ődés jóváhagyása 2020. évi patkányirtásra  
             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A patkányirtás kiterjed a város egész területére. A lakosság 
tájékoztatást fog kapni a munkálatokról. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       85/2020. (VIII. 11.) KT. hat ározata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábolna Bio 
Kártevőirtó Szolgáltató Kft-vel kötendő, a 2020. évre, a város teljes területére 
szóló keretszerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási 
keretszerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
A szolgáltatás ellenértéke a 2020. évi költségvetésben biztosított. 
 
 
Határidő: szerződés szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZ ŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a  
Bábolna Bio Kártev őirtó 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: Megrendel ő között az 
alábbi feltételek szerint:  
 
 
1. A szerződés tárgya: 
 

Megrendel ő 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. 
 

2. A szerződés teljesítésének menete: 
 
Vállalkozó  a tavaszi és őszi preventív irtások időpontját közli Megrendel ővel, 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. 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 Megrendel ő kapcsolattartójával leigazol. Az ily 
módon felvett dokumentáció a számla mellékletét képezi. 

 
 
3. A szerződés id őtartama: 
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Ez a vállalkozási szerződés szabályszerű aláírása után 2020. év ………………… hó …. 
napjától  20……év ……………………. hó  ….. napjáig, de legkésőbb az az utolsó 
visszaellenőrzés napjáig érvényes. 
 
 

4. 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 a kezelt területeket 
jelzi. 

 
 
5. A Megrendel ő kötelezettségei: 

 
A Megrendel ő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtást kellően előkészíti és annak végzésében a 
Vállalkozó -t segíti. E kötelezettségének megfelelően Megrendel ő 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. 
Megrendel ő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtási munkáért a szerződésben meghatározott 
összeget az abban előírt módon megfizeti. 
 
 
6. Együttm űködési 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 Megrendel ő által megbízott ……………………………… nevű képviselője 
(Tel.: ……………………) 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. 
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7. Díj és elszámolás: 
 
A szerződés 1. pontjában meghatározott területeken végzett tavaszi-őszi preventív patkányirtás 
valamint a főirtás után 14 nappal annak visszaellenőrzésének éves nettó díja:     1. 400. 000.-
Ft + 27% ÁFA  
 
Azaz alkalmanként nettó:                      700. 000.-Ft + 27% ÁFA 
 
A fenti árak a kezelést követő egyszeri visszaellenőrzést és a visszaellenőrzés alkalmával 
szükséges irtószer pótlását, illetve a kiszállás költségét is tartalmazzák. 
 
A fizetés banki átutalással történik a Megrendel ő által leigazolt Teljesítési igazolások alapján a 
munkát követően 8 napon belül. Az így kiállított számla kifizetése annak kiállításától számított 
30 naptári napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó  a Ptk. szerint 
esedékes kamatot számít fel késedelmi kamatként. 

 
 
 
8. 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, 2020. év  …………………….. hó …. nap. 
 
 
          ………………………………………….                                …………………………………….. 
              Rétság Város Önkormányzata                             Bábolna Bio Kártevőirtó  
                                      Szolgáltató Kft. 
 
 

 
3.) Szent István Nap 2020.augusztus 21.  

             Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A rendezvény megtartását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal támogatta.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a kiosztott határozati javaslattal egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       86/2020. (VIII. 11.) KT. hat ározata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2020. augusztus 20-21-i 
Szent István napi városi ünnepség programkínálatának bővítésével 
kapcsolatban, azzal egyetért. 
A műsorrész megvalósításához szükséges összeg a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár 2020. évi elfogadott költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a 
határozat mellékletét képező Megbízási szerződést a Petőfi Musical Stúdió 
Egyesülettel megkösse, aláírja. 
 
Határidő: 2020. augusztus 14. 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 
 

 
Megbízási szerz ődés 

 
 
mely létrejött egyrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26., 
adószám 15453260-1-129, mint Megbízó , (képviseli: Simon Katalin intézményvezető), másrészről 
Petőfi Musical Stúdió Egyesület (1118 Budapest, Iglói u. 2., adószám: 18877166-1-43), mint 
Megbízott  (képviseli: Bősze Sándorné stúdióvezető) között az alábbi feltételek szerint: 
 
 

1. A Megbízott  e szerződés alapján vállalja, hogy a Megbízó  számára – Rétság város Szent 
István Napok című rendezvénye keretében – 2020. augusztus 21-én, 17.00 órai kezdettel 
„Zene az kell!” címmel egy musical előadás tart 60 pereces időtartamban, szünet nélkül. 
A több műsorszámból álló rendezvény következő produkciójának előkészítése miatt a 
Megbízott  a színpadot legkésőbb 18.30 óráig elhagyja (az időpontot saját eszközei, kellékei 
leszerelésével, eltávolításával együtt értve). 
 

2. Az előadás helyszíne Rétság, Nagyparkoló (szabadtér). 
 

3. A Megbízottat  a fenti előadás megtartásáért 470.000 Ft, azaz Négyszázhetvenezer forint + 0 
% áfa illeti meg, mely összeg a megbízott  minden költségét magában foglalja. A megbízási 
díjat a Megbízó  megfelelő számla ellenében az előadás után 8 napon belül átutalással fizeti 
ki a Megbízott  részére. 
 
 

4. A Megbízott  gondoskodik az előadás helyszínére való utazásról, valamint a szükséges 
technikai eszközök helyszínre szállításáról. 
 

5. A Megbízó  gondoskodik hang- és fénytechnika biztosításáról. 
 
 

6. A Megbízó  próbalehetőséget biztosít Megbízott  számára az előadás napján 15.00 órától a 
szabadtéri színpadon. 
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7. A Megbízott  esetleges betegség vagy más elháríthatatlan ok esetén köteles megfelelő 
helyettesről gondoskodni, úgy a fellépő művészek, mint a technikai személyzet 
vonatkozásában. 
 
 

8. A szerzői jogról szóló törvény értelmében a szerzői, illetve egyéb jogdíjak megfizetéséről a 
Szerzői Jogvédő felé a Megbízó  gondoskodik. Megbízott  a jelentéshez szükséges adatokat 
a Megbízó  részére legkésőbb az előadás megkezdése előtt írásban átadja. 
 

9. Minden egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv 
előírásai az irányadóak. 

 
10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban békés úton, közös megegyezéssel törekednek megoldani. Jogvita esetén a 
Megbízó  székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 
11. Jelen 11 pontból álló szerződést a szerződő felek képviselői, elolvasás és kölcsönös 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Rétság, 2020. augusztus 5. 
 
 
 
 Simon Katalin Bősze Sándorné 
 Megbízó Megbízott 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Képviselő-testület ülését 16.18 órakor bezárom.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                       Mezőfi Zoltán                                                              Jámbor Lajos 
                       polgármester                                                                        jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Jávorka János                                                               Benc sok Péter 
                   jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
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MELLÉKLET: Módosított határozatok 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
/2020. (VIII. 11.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének 
lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag 
igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 216 m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri 
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 
(XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az igények elbírálása során 
figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 22.§-
ban megfogalmazott rászorultságot.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 274.320 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, 
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor 
az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
 
Határidő: igénylés benyújtására 2020. augusztus 31.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
/2020.(VIII.11.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató 
Kft-vel kötendő, a 2020. évre, a város teljes területére szóló keretszerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A szolgáltatás ellenértéke a 2020. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: szerződés szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  
Bábolna Bio Kártev őirtó 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: Megrendel ő között az 
alábbi feltételek szerint:  
 
1. A szerződés tárgya: 
 

Megrendel ő 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. 
 

2. A szerződés teljesítésének menete: 
 
Vállalkozó  a tavaszi és őszi preventív irtások időpontját közli Megrendel ővel, 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. 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 Megrendel ő kapcsolattartójával leigazol. Az ily 
módon felvett dokumentáció a számla mellékletét képezi. 

 
3. A szerződés id őtartama: 

 
Ez a vállalkozási szerződés szabályszerű aláírása után 2020. év ………………… hó …. 
napjától  20……év ……………………. hó  ….. napjáig, de legkésőbb az az utolsó 
visszaellenőrzés napjáig érvényes. 
 

4. 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. 
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• 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 a kezelt területeket 
jelzi. 

 
5. A Megrendel ő kötelezettségei: 

 
A Megrendel ő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtást kellően előkészíti és annak végzésében a 
Vállalkozó -t segíti. E kötelezettségének megfelelően Megrendel ő 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. 
Megrendel ő kötelezi magát arra, hogy a patkányirtási munkáért a szerződésben meghatározott 
összeget az abban előírt módon megfizeti. 
 
 
6. Együttm űködési 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 Megrendel ő által megbízott ……………………………… nevű képviselője 
(Tel.: ……………………) 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. 
 

7. Díj és elszámolás: 
 
A szerződés 1. pontjában meghatározott területeken végzett tavaszi-őszi preventív patkányirtás 
valamint a főirtás után 14 nappal annak visszaellenőrzésének éves nettó díja:       1. 
400. 000.-Ft + 27% ÁFA  
 
Azaz alkalmanként nettó:                      700. 000.-Ft + 27% ÁFA 
 
A fenti árak a kezelést követő egyszeri visszaellenőrzést és a visszaellenőrzés alkalmával 
szükséges irtószer pótlását, illetve a kiszállás költségét is tartalmazzák. 
 
A fizetés banki átutalással történik a Megrendel ő által leigazolt Teljesítési igazolások alapján a 
munkát követően 8 napon belül. Az így kiállított számla kifizetése annak kiállításától számított 
30 naptári napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó  a Ptk. szerint 
esedékes kamatot számít fel késedelmi kamatként. 
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8. 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, 2020. év  …………………….. hó …. nap. 
 
…………………………………………. …………………………………….. 
        Rétság Város Önkormányzata          Bábolna Bio Kártevőirtó  
                     Szolgáltató Kft. 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (VIII.11.) KT. HATÁROZATA 

 
2020. augusztus 20-i Szent István napi ünnepség 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2020. augusztus 20-21-i Szent István napi városi ünnepség 
programkínálatának bővítésével kapcsolatban, azzal egyetért. 
A műsorrész megvalósításához szükséges összeg a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. 
évi elfogadott költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a határozat mellékletét képező 
Megbízási szerződést a Petőfi Musical Stúdió Egyesülettel megkösse, aláírja. 
 
Határidő: 2020. augusztus 14. 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 
 
 

Megbízási szerz ődés 
 
mely létrejött egyrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26., 
adószám 15453260-1-129, mint Megbízó , (képviseli: Simon Katalin intézményvezető), másrészről 
Petőfi Musical Stúdió Egyesület (1118 Budapest, Iglói u. 2., adószám: 18877166-1-43), mint 
Megbízott  (képviseli: Bősze Sándorné stúdióvezető) között az alábbi feltételek szerint: 
 

12. A Megbízott  e szerződés alapján vállalja, hogy a Megbízó  számára – Rétság város Szent 
István Napok című rendezvénye keretében – 2020. augusztus 21-én, 17.00 órai kezdettel 
„Zene az kell!” címmel egy musical előadás tart 60 pereces időtartamban, szünet nélkül. 
A több műsorszámból álló rendezvény következő produkciójának előkészítése miatt a 
Megbízott  a színpadot legkésőbb 18.30 óráig elhagyja (az időpontot saját eszközei, kellékei 
leszerelésével, eltávolításával együtt értve). 

13. Az előadás helyszíne Rétság, Nagyparkoló (szabadtér). 
14. A Megbízottat  a fenti előadás megtartásáért 470.000 Ft, azaz Négyszázhetvenezer forint + 0 

% áfa illeti meg, mely összeg a megbízott  minden költségét magában foglalja. A megbízási 
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díjat a Megbízó  megfelelő számla ellenében az előadás után 8 napon belül átutalással fizeti 
ki a Megbízott  részére. 

15. A Megbízott  gondoskodik az előadás helyszínére való utazásról, valamint a szükséges 
technikai eszközök helyszínre szállításáról. 

16. A Megbízó  gondoskodik hang- és fénytechnika biztosításáról. 
17. A Megbízó  próbalehetőséget biztosít Megbízott  számára az előadás napján 15.00 órától a 

szabadtéri színpadon. 
18. A Megbízott  esetleges betegség vagy más elháríthatatlan ok esetén köteles megfelelő 

helyettesről gondoskodni, úgy a fellépő művészek, mint a technikai személyzet 
vonatkozásában. 

19. A szerzői jogról szóló törvény értelmében a szerzői, illetve egyéb jogdíjak megfizetéséről a 
Szerzői Jogvédő felé a Megbízó  gondoskodik. Megbízott  a jelentéshez szükséges adatokat 
a Megbízó  részére legkésőbb az előadás megkezdése előtt írásban átadja. 

20. Minden egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv 
előírásai az irányadóak. 

21. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel törekednek megoldani. Jogvita esetén a 
Megbízó  székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

22. Jelen 11 pontból álló szerződést a szerződő felek képviselői, elolvasás és kölcsönös 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 
Rétság, 2020. augusztus 5. 
 
 
 
 Simon Katalin Bősze Sándorné 
 Megbízó Megbízott 
 
 

 
 

 


