
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről 

név: Tör(H<bálint Vál'Os Őnkol'mlÍnyzata 

Clme: 2045 Tőrökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. 

Képviseletében: Elek Sándor polgármester 

mint Megl'ellllelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

cég neve: No Mosquito Kft. 

Székhelye: 6726 Szeged, Alsó kikötő SOl' 5. V1l/38. 

Képviseletében: Dr. Gajda Zita Hgy vezető 

Stat. számjel: 23170733-7490-J 13-06 

Adószám: 23 170733-2-06 

Bankszámlaszám: Takarékbunk Zrt. - 18203088-06010750-40010013 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

cgyllttcscn Felcl< között allllfrott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. A szcrzMés tlÍl'gya: 

Törökbálint közigazgatási határain belU! biológiai szúnyoggyérltés lehetőségének felmérése, 
cslpőszÍlnyog-lárva tenyészőhely folttérképczése a 3. pontban részletezett feladatok ellátásával. 

2. A szerződés időbeli hllt:Hya: 

A jelen szerződés időbeli hatálya 2020. március 01-tőI2021. augusztus 3 J -ig. 

3. A szcl'zMés tcljesltése: 

Vállalkozó tevékellységét az alábbiak szerint végzi: 

3.1. Vállalkozó feladatai: 

3.1.1. A tcrUleten ál'talmat okozó csipőszúllyog-fajok heazollosítása: 

Magyal'Országon az (\Íonnan betelepIllő, invazív faj okkal egyHtt kb. 50 cslpőszúnyog-faj él. Az 
adott terUleten ártalmat okozó csípöszúnyogok faji szintlí beazonosítása szakmai szempontból 
elengedhetetlen, mivel fontos információkat hordoz arról, hogy a térképezés során hol és milyen 
típusÍI tenyészővizeket kell keresni. Mivel vmmak olyan fajok, amelyek fejlödése már 
márciusban elkezdödik és ebben a hónapban le is zajlik, a térképezéseket legkésőbb március 
elején, a biológiai kezeléseket pedig ezt követően el kell végezni az"emlltett fajok lárvái ellen, 
alUlak érdekében, hogy az eredmények már az idei évben is érzékelhetőek legyenek. 

Mivel Törökbálint közel fekszIk a Duna hullámtérhez, a faji szinW beazonosItások lehetövé 
teszik annak eldöntését, hogy az ártalmat okozó cslpőszúnyogok helyi forrásokból és/vagy ft 

Duna Imllámtérről származnak-e, mely utóbbi a védekezési termet kiteljesztését teszi 
sziikségessé. 

3.1.2. Tellyész6hely tél'l{épezés: 



• A tal!\ira petéző, erdei és árvízi fajok tenyészővizeinek térképezése: 

Az erdei és az árv/zi f!\iok petéiket fi talajra helyezik, II telet pete alakban vészelik át. A peték 
felpaHanása és az egyedfejJödés megindulása az időszakos vlzborHás kialakulása után történik 
meg. Az árvízi fajok anuyi generációja fejlődik ki a szezon folyamán, amennyi vlzbOJ'Hásos 
időszak a kiszáradás után létrejön csapadékos vagy árhullámot követő periódusokban. Az erdei 
fajok egygeneráci6sak. Korai kifejlődésUk ulán II fás teri\\etek árnyékos részeiben keresnek 
búvóhelyet, ahonnan kirepUlve folyamatos utánpótlást biztosítanak a szezon folyamán. 

e Kisebb röptávolságú, lakott terUleteken is fejlődő, v/zfelszfnre petéző fajok 
tenyészövizeinek térképezése: 

A vJzfelszlnre petéző fajok nem pete alakban telelnek, mint az előzőekben emlitett árvlzi fajok. 
A vlzfelszlnre petéző fajok esetében a mcgtermékcnyftett nőstény telel át, majd amikor 
megfelelő hőmérsékleti értékek alakulnak ki, a petéket már meglévő vizfelOletekre teszik. 
FejlödésUk folyamatos az egész szezon alat!. Kisebb röptávolsággalrendelkeznek, ezért a lakot! 
ter!lleteken vagy azok közvetlen közelében elhelyezkedő tenyészővizeiket érdemes megkeresni 
és biológiai úlon kezelni. 

3.1.3. Digitális tenyészőhely tél'llépek elllés1-ltése: 

A lárva tenyészöhelyek elhelyezkedését és kÖl'llyezeti paramétercktől filggő megjelenését 
minden esetben terepi bejárás során digitális formában l'ögzlÜilk, amelynek köszönhetően II 

térképek alapján ajelzett helyeken elvégezhetőek a biológiai kezelések a későbbiek során is. A 
térinformatikai adatok valós képet tükröznek a tenyészőhelyek llléretéről és elhelyezkedésél'ől, 
amelyeket ingyenesen hozzáférhető térképen figyelemmel lehet klsé1'l1i, akár egy okostelefonon 
is. A szímyogos tenyészővizeket egyszer szUkséges feltérképczni, ezt kövelően II rendszeres 
monitorozás során, nyomon követhetőek az esetleges kisebb változások, ha val1llak. 

3.1.4. A máI' feltél'képezetf tcnyész()vizck kezelési technológiájának kiválasztlÍsa: 

A tenyészöhelyek hatékony földi biológiai kezelési technológiájára és a tenyészőhelyekhez 
történő eljutás elősegflésére (növényzetrendezéssel), amennyiben ez utóbbi szl\kséges, 
javaslatot teszUnk. A tenyészöhelyekjellegétől filggőcn kell figyelemmel kIsérni a 

feltérképezett tenyészővizeket, de ezt tenyészőhelyenként jelezzlik mikor és milyen 
időközönként szUkséges. A tenyészőhcJyek biológiai kezc1ésénél személyesen is jelen leszünk 
a kezdetekben, annak érdekében, hogy eJlenőrizzük a precíz kivitelezést, amely az eredmény 
szelllpontjábólnélkUlözhetetlen. 

3.1.5. Lakossági védel,ezés ldalaldtása 

Mivel a vfzfelszlnre petéző fajok a lllagánteliHeteken elhelyezkedő, ház körüli mesterséges 
v/zgyUlemekben (esővizes hordó, kerti edények, gumiabroncs stb.) is nagy s7iimban fejlődnek, 
ezért nagy szllkség van a lakosság szemléletformálására és aktiv szerepére tenyészővizeik 
megszUlltetésébell, melyhez intenzIv lakossági tájékoztatás szUkséges. Ehhez képes 
szól'óanyagot biztosítunk és igényesetén részt veszUnk a helyi rendezvényeken. 

3.1.6. Összefoglaló jelentés Íl'ásR a végzett munkáról 

A mUllka végeztével szakmai jelentést készítUnk az eredményekről, minden begy(ijtött adatot 
fajlistával, R tenyészővizek digitális kool'dillátáivaI ,lanl és/vagy .gpx fOl'lnátmllokball, 
jellemzésével, fénykép dokulllentációval a megbIzó részére átadjuk. A digitális térképek 
használatát elmagyarázzuk. 

3.2. Vállalkozó l{öMezettségei: 



3.2.1. Szavatolja, hogy a tevékenység ellátásához rendelkezik a szUkséges képesltéssel, illetve 
alkalmazásában áll a megfelelő képesltéssel rendelkező munkavállaló. 

3.2.2. Köteles ft vállalkozási feladatok teljes kör(\ teljcsftéséhez szUkséges (saját vagy egyéb 
tulajdonú) gépet, eszközt, berendezést saját költségén biztositani, ft sztlkséges létszámú és 
képzettségií szakembert alkalmazni és a vállalkozási feladat ellátásához kapcsolódó valamennyi 
költséget és felmerUlő adót és járulékokat, blrságot megfizetni és ezzel egy tekintet alá eső 
fizetési kötelezettségeket teljesIteni. 

3.2.3. Köteles a vállalkozási feladat ellátásához használt saját vagy egyéb tulajdonú 
vagyontárgyak megfelelő és biztonságos miiszaki állapotát biztositani. 

3 .2.4. Vállalkozó köteles a Megrendelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és a szerzödés 
teljesltésének körUlményeil'öl, esetleges szerződéses akadályoztatásáról a tudomására jutott 
valamennyi lényeges adatról, tényről Megrendelőt tájékoztatni. 

3.3. Megl'endelő jogai és kötelezettségei: 

3.3.1. Szavatol azért, hogy harmadik személy nem rendelkezik olyan joggal, mely a Vállalkozót 
megakadályozná a vállalkozási feladatának ellátásában, vagy jelen szerződésben foglalt jogait 
sértenó. 

3.3 .2. Jogosult a Vállalkozó jelen szerzödésben foglalt feladatait ellenőrizni. 

3.3.3. Kőteles, a vállalkozási tevékenység hatékony és folyamatos ellátásához a Vállalkozó 
számára szUkséges információkat biztositani. 

3.3.4. Amelmyiben fl Vállalkozó olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek nem felel meg, IS napos határidő kitiízésével követelheti a 
rendeltetésellenes vagy szerződéseIlenes magatartás megszUntetését. 

3.3.5. A tőle elvárható módon egyUtlmüködik a Vállalkozóval és részére ingyenesen átad 
minden a jelen szerződés teljesltéséhez szUkséges rendelkezésére álló információkal. 

3.3.6. A Vállalkozó által jelen szerződés keretében készftelt valamennyi dokumentum, 
adatbázis felhasználási joga kOl'láilanul és további dijazás Ilélklll illeti meg a Megrendelő!. 

4. Vállalkozói díj, fizetési feltéfelcl{: 

A Vállalkozót a 3.j. pontban megjelölt tevékenységek elvégzéséért 

3.000.000.- Ft + ÁFA 

vállalkozói dij illeti meg. A Vállalkozó 3 alkalolllmaljogosult számlát benyújtani az alábbiak 
szerint: 

a) I. rész-számla: a vállalkozói díj 113 részére (l OOO OOO Ft+ÁFA), a térképezési munkálatok 
megkezdését követően, 2020. április IS-ig. 

b) 2. rész-számla: a vállalkozói dlj 113 részére (I OOO OOO Ft+ÁFA), a térképezés i munkálatok 
megkezdését kBvetöen, 2020. szeptember IS-ig. 

c) 3. A végszámla a felllunarad6 1/3részél'e (l OOO OOO Ft+ÁFA), a záró-beszámoló benyCtitását 
követően 2021. szeptember 15-ig. 

A Megrendelö a Vállalkozói dija! a /rész/számla ellenében a számla kézhezvételétől számftoll 
15 napon belUl a Vállalkozó Takarékbank Zrt.; 18203088-06010750-40010013 SzálllÚ 
számlájára átutalással fizeti meg, figyelemmel az adózás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-ára is. 



A Vállalkozót a vállalkozói díjon beHlI más díjazás, költségtérítés semmilyen jogcímen nem 
illeti meg. 

5. Felel< egyUttmií!<ödése 

5.1. A Szerződő felek fl jelen szerződésben foglalt valamelUlyi hivatalos értesítést vagy más 
közlést írásban kötelesek lllegkilldeni a másik fél részél'e, amely akkol' tekintendő 
kézbesltettnck, ha azt személyescn adják át fl címzettnek, vagy postán ajánlott ktlldeményként 
kUldték meg és a cfmzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxoll kerUIt 

elkUIdésre az átvétel megtörténtének visszaigazolásával. Elektronikus továbbítás akkol' 
fogadható el, ha ét1esltési jelentés visszaigazolás megérkezett a Vállalkozó részére. 

5.2. Kapcsolattartás 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jelölt személy: 

Holló Zsuzsanna főkerlész tel: 06202183771 

A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijeWIt személy: 

Dl'. Gajda Zita llgyvezető Tel.: 06 702469300,0670246930 l, e-maii: szunyogok@gmail.colll 

6. Szerződésszegés: 

6.1. Vállalkozói lIem teljesítés 

Amennyiben a Vállalkozó a 3.1. pontban részletezett feladatokat nem vagy részben nem 
teljesíti, a Megrendelő írásban kifogást emelhet. A Vállalkozó a kifogásolt feladatokat köteles 
abejelentést követően legkésőbb 48 órán beHU pótolni. A Vállalkozónak a szerződés időtat1am 
alalt 3 alkalommal van lehetősége a kifogásolt feladatokat pótolni. A 3 alkalmat meghaladó 
teljesítési késedelmet a felek a S7.erzŐclés meghiúsnlásának tekintik, ez esetben a megrendelő 
jogosl1ltjelen szerzödéstől érdekmÍllás bizonyftásállak kötelezettsége nélkill elállni. 

6.2. Hibás teljesítési Mtbél' 

Amennyiben a Megrendelő felhívta a Vállalkozó figyeimét 3 alkalommal a hibás teljesítésre és 
fl Vállalkozó nem tett intézkedést a kijavításra, fl Vállalkozót hibás teljesítési kötbérfizetési 
kötelezettség terheli. A hibás teljesltési kötbér mél1éke fl Megrendelő ú'Asbeli bejelentését 
követ1\en, a szerződésszerü tcljesftésig, napi 50.000,- Ft. Amennyiben a hibás teljesltéstől a 
szcrződésszerli teljesltésig eltelt napok száma eléri a 30 napot, a Megrelldelőnek jogában áll a 
szerződéstől érdekmúlás bizonyításának kötelezettsége néJkill elállni és meghiúsulási kötbér! 
érvényesíteni. 

6.3. Mcghiúsuh\si kötbél' 

A meghiúsulási kötbér méliéke nettó 500.000,- Ft. A meghiúsulási kötbélTe a Megrendelő 
abban az esetben is jogosult, ha a Vállalkozó, felróható szerződésszegése miatt a jelen 
Szerződés fől elál1, vagy azt azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér II Megrendelő 
elállásának, Vagy azonnali hatályú felmondásának a vállalkozóval történő írásbeli közlésének 
időpontjában válik esedékessé. 

6.4. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogya 
Szcrződésszcgéssel okozott és a kötbért meghaladó kál'ának megtél'ltését követelj e a 
V állalkoz6t61. 

7. A szel'ződés felmondása 
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Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - kötbér és kártérítési igény 
érvényesítésén túl - jogosult jelen szerződésnek még nem teljesltett részéről Írásban jelezve, 
azonnali hatállyal elállni. 

Ilyen elállási, felmondási oknakminősUlnek killönösen, de nem kizllrólagosRn az alábbi okok: 

- amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés időtartama alatt, háromnál több alkalommal 
hibásan teljesít, 

- amelUlyibcn a Vállalkozó jelen szerződés időtadama alatt, háromnál több alkalommal 
késedelmesen teljesít, 

- egyéb sólyos szerződésszegés esetén, ha szerződés teljesltésével kapcsolatban Megrendelő 
három alkalommal írásbeli felszólftást alkalmazott és Vállalkozó annak ésszerö határidőn belül 
nem tett eleget, 

- a Vállalkozó nem tesz eleget a fcleJösségbiztosftásra vonatkozó kötelezettségeinek, 

- a Vállalkozó a szerződés teljesltését megtagadja, kivéve a II, pontban szabályozott eseteket, 

- az adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosJtási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt, 
és cnnek megfizetésére halasztást nem kapott, 

- ellene jogerősenmegindult csőd- vagy felszámolási eljárásról Megrendelőt nem tájékoztatja, 

- a Megrendelő ellenőrzése során hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, 

8, A szel'ződés azoJlllali hatállyal fclmomh\sR 

Mindkét szerződő felet megilleti az aZOIUlali hatályú felmondás joga a másik fél súlyos 

szerződésszegése csctén, Amennyiben a Felek bármelyike,. a szerződésben foglalt 
köteJezettségét súlyosan megszegi, a másik Fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a 
szerződésszegő Felet a kötelezettségszegós tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés 
módjáról. A szerződésszegő Fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszeli\ határidőn, de 
lekésőbb 10 napon belii! eleget tenni vagy a szerződésszegést már, a másik Fél által elfogadható 
módon ol'vosolni. Amennyiben a 

szerződésszegő Fél ktltelezetlségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik Fél jogosult a 
jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követően írásban, azollnali hatállyal 
felmondani. 

- A Vállalkozó a sZÍlnyoggyérítési tevékenységet végző gazdasági társasággal bármely 

jogviszony alapján kapcsolatban áll. 

- A Vállalkozó, a szímyoggyérftési tevékenységet végző gazdasági társasággal szerződésben 
álló egészségUgyi gázmestell'el bármely jogviszony alapján kapcsolatban áll, 

- A Megrendelő felitgycleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra 
kerU lő miiködési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges jogos 
gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tomlé, A Felek ezLnMi' tekintik 
szerződésszegésnek, Erre az esetre a Megrendelő kártérltési kötelezetlségét a 'v állillkÖió 'felé 
kizálja, 

9, Vis majo/' 

- A Vállalkozó nem sújtható késedelmi, illetve szerződés mulasztás miatti felmondásával, ha/és 
amennyiben a késedelmes teljes/tés vis major eredménye, 

- A Szerződésben foglalt határidők II vis major időtartamávalmeghosszabbodnak Amennyiben 
a vis majo!' időtartama meghaladja a 3 hónapot, a megrendelőllek jogában áll a szerződés nem 



teljcsítctl r,'szétiil elállni hátnín)'os jogi következmények nélkOI, oly módon, hogy a 
Vúllalkozónnk erröl értesítést knld . 

.. Vis majorTil Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, hn njúnlotl levélben értesíti a Megrendeliit a 
vis major tényéröl, okúról és valószínü idiitartamúróL 

10. HMmei)' IWIlI szcrződéssz{,rií IdjcsH{·s jogi ICrmtmtús nélkOli elfogadása il Megrendeló 
részéröl nCIll értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekrö!, amelyek a 
Megrendelöt szcrziídésszegés követkczllléll)'ckét megilletik. 

ll .. Jngl'Íhílr 

i\ Felek kijelentik, hog)' jelen szer7.ótlés tcljcsítésévcl kapcsolatos esetleges vitúikat tárgyalás 
útján kísérlik Illeg rendezni, eredménytelenség csetén, pertlÍrgy(-rtéktöl Iliggiien, alávetik 
nlHgukat fl Budaörs; JiÍriÍshíróság; kizárólagos illetékességének. 

17,. ECyéb rcndcllcczésdr 

;\ jclel! szcrzöc!ésbcll ncm vag)' nCIl! teljcsköriien rendezett kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv valamint II szolgáltatúsra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezésci a'l. inínyadóak. 

Tő riíldllílin t, 202f), III ,íro; m 

./ 

Elei, S,(nd~)I" 
polgá !'llIester 

(megrendelő részéről) 

Pénziigyí cHenjegyző: 

Volos;n Katalin pénzHgyi iro{hll'cze(ő 

JlllcnjcgYC7.l<!: 
Kailingcr IIdik6 jogy:di 

\ \ 

Dr. Gajda Zita 
iig)'\'czctií 

No MOSqllitO Kft 
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