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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján, Pásztó város belterületi ingatlanain, ingatlanrészein a parlagfű és egyéb károsítók elleni 
közérdekű védekezési munkák elvégzésére, a közérdekű védekezés elrendelésre jogosult hatóság, egy 
általa kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg, minden év május 31. napjáig. 
 
A közérdekű védekezési munkák elvégzésére árajánlatot kértünk a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft-től (a továbbiakban: Kft.).  
 
A Kft. által megküldött árajánlatot javasoljuk elfogadásra, mely alapján a vállalkozási szerződés 
tervezetet elkészítettük. A vállalkozási szerződés a határozati javaslat melléklete. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kft. alapítója, az Alapító okirat értelmében „az 
Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a 
társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt”. 
 
Fentiek alapján kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közérdekű védekezési 
munkák elrendelésére vonatkozó szerződés megkötésére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közérdekű védekezési munkák elrendelésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést elfogadja, jelen határozati javaslat melléklete szerint. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a 
közérdekű védekezési munkák elrendelésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2023. április 5. 
Felelős: értelemszerű 

 
 

Pásztó, 2023. március 22. 
 
 
 
 
 

                     Dr. Sándor Balázs 
          jegyző 

 
 

       
 
 

              
 

 
 
 
 



 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

  
 
amely létrejött egyrészről  
amely létrejött egyfelől  
Pásztó Városi Önkormányzat 
képviseli: Farkas Attila polgármester és, mint a közérdekű védekezési munkák elrendelésére 
jogosult hatóság dr. Sándor Balázs jegyző 
székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
törzsszáma: 735319    adószám: 15735313-2-12 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt 11741024-15450827 
mint Megrendelő,  
 
másrészről  
 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
képviseli: Gyürky Márta ügyvezető igazgató 
székhelye: 3060 Pásztó Kossuth Lajos út 116. 
adószám: 11208790-2-12 
cégjegyzékszáma: Cg. 12-09-002518 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11741024-20024073 
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Vállalkozó vállalja, hogy a 2023. június 1. és 2023. november 30. között, a Megrendelő által - 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján - meghozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és általa külön 
dokumentumban (megállapodásban) meghatározott Pásztó Város belterületi ingatlanain-
ingatlanrészein, a parlagfű és egyéb károsítók elleni közérdekű védekezési munkákat szükség 
szerint kézi és/vagy gépi erővel, illetve egyéb szükséges módon elvégzi.  

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az elvégzett parlagfű / allergén, illetve egyéb 
károsítók elleni védekezési munkákért, vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja 
a Vállalkozó feladat ellátásával felmerülő bármely költségét, így a kiszállással felmerült költséget 
is. A szükséges munkaműveletet a Vállalkozó egyezteti a Megrendelővel a közérdekű védekezési 
munka megkezdése előtt. 

Vállalkozói díj: 
 kézi munkavégzés esetén: 5.850 Ft+Áfa/fő/óra 
 gépi munkavégzés esetén: 7.800 Ft+Áfa/üzemóra 

 

3. Ha a Vállalkozónak kiadott közérdekű védekezést elrendelő határozatra, a parlagfű / allergén, 
illetve egyéb károsítók elleni védekezésre kötelezett termelő, illetve földhasználó a védekezési 
kötelezettségének eleget tesz a Vállalkozó munkakezdése előtt, akkor a Vállalkozó, csak az 
okafogyott kiszállással felmerült költségét érvényesítheti Megrendelővel szemben. Amennyiben 
helyszíni kiszállás nem történt, a Vállalkozót vállalkozói díj nem illeti meg. 

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni 
közérdekű védekezést elrendelő határozat kézhezvételétől számított 24 órán belül, a Megrendelő 



rendelkezése szerint, a munkát megkezdi és – a Vállalkozó tevékenységén kívüli okból származó 
akadályozó körülményeket kivéve – folyamatosan végzi. Az akadályozó körülményeket a 
Vállalkozó köteles azok felmerülésekor azonnal a Megrendelőnek bejelenteni. Akadályozó 
körülménynek minősül, amennyiben a munkát nem lehet elvégezni más kultúrnövényben, az 
ingatlan épületeiben, vagyontárgyaiban, vagy a Vállalkozó saját eszközeiben okozott jelentős kár, 
vagy emberek, haszon- vagy kedvtelésből tartott állatok életének, testi épségének veszélyeztetése 
nélkül. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor 
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés következményei alól amiatt, ha 
a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5. A Megrendelő biztosítja az ingatlan területére való bejutást, s vállalja az ezzel kapcsolatos 
felelősséget. 

6. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott közérdekű védekezési munkát 
rendeltetésszerűen, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással 
elvégezni. 

7. A Vállalkozó a parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni védekezési munka befejezéséről 
köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, egyúttal kiállítja a számlát.  

8. A Megrendelő az elvégzett parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni védekezési munka 
megfelelősségéről helyszíni szemle megtartásával győződik meg, melyről jegyzőkönyv készül. 

9. A Megrendelő az elvégzett parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni védekezési munka 
megfelelősége esetén, a Vállalkozó által kiállított számlát befogadja, azt felülvizsgálja és 
jóváhagyja, a teljesítést igazolja, a vállalkozási díjat a számla beérkezését követő nyolc napon belül 
a Vállalkozó 11741024-20024073 számú számlájára történő átutalással megfizeti. 

10. Ha a parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni védekezési munka nem megfelelően lett 
elvégezve, a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt hibákat ingyenesen, a helyszíni 
szemlét követő három napon belül megszűntetni. Ha a feltárt hiányosságok megszüntetésre 
kerültek, úgy a 9. pont szerint kell eljárni. 

11. Ha a feltárt hiányosságok teljesítése sem megfelelő, úgy a Megrendelő választása szerint 
jogosult jelen szerződéstől, vállalkozói díj, kártérítés, illetve egyéb anyagi juttatás megfizetése 
nélkül elállni, vagy a gyommentesítés elvégzésére újabb határidőt kitűzni. Ez esetben a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő által megjelölt hibákat ingyenesen, a helyszíni szemlét követő három napon 
belül megszüntetni. 

12. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítése esetén, vele szemben 
egyéb anyagi jellegű követelést nem támaszt. 

13. A Vállalkozó kijelenti, hogy a parlagfű / allergén, illetve egyéb károsítók elleni védekezési 
munka ellátásához szükséges munkaerővel, eszközökkel rendelkezik. 

14. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését bármikor ellenőrizni, utasításait a 
Vállalkozó köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 
megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát. 



15. Felek a munka végrehajtására, felügyeletére munkahelyi kapcsolattartókat bíznak meg. 
Megrendelő kapcsolattartója: Szklenár Katalin  Telefon: 32/460-155/42 
Vállalkozó kapcsolattartója: Szlobodnyik József  Telefon: 30/162-4769 
 
16. Jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felmondani 15 napos felmondási idő 
mellett. E körben jognyilatkozatot a Megrendelő részéről a polgármester és a jegyző, Vállalkozó 
részéről a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

18. A Felek jelen vállalkozási szerződés teljesítése során felmerült problémákat elsősorban 
kölcsönösen tisztázzák, ennek eredménytelensége esetén a Pásztói Járásbíróság illetékességét 
ismerik el. 

A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - együttes elolvasás 
és értelmezés után - jóváhagyólag és saját kezűleg aláírják. 

Pásztó, 2023. március …. 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………… 
      Pásztó Városi Önkormányzat   Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú  
   Farkas Attila   dr. Sándor Balázs           Nonprofit Kft. 
   polgármester          jegyző            Gyürky Márta 
             ügyvezető igazgató 
 
A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Pásztó, 2023. március …. 
 
 
………………………………………. 
      Baloghné Stancsik Marianna 
          pénzügyi osztályvezető 
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