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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:  11/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. április 24-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat 2014. évi szúnyoggyérítési tevékenység végrehajtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést kíván kötni 
a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) a 
2014. évi szúnyoggyérítési tevékenység végrehajtására. A közbeszerzési 
eljárásban részt kíván venni, egyúttal meghatalmazza a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt-t, hogy a közbeszerzési eljárásban teljes jogkörrel nevében 
eljárjon.  
 
A közbeszerzési eljárásban a beszerzési igény:  
légi hektár: 162 ha / alkalom 
földi hektár: 40 ha / alkalom 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
végrehajtására, a határozat mellékletét képező megbízási szerződés és a 
mellékelt szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

k.m.f. 
 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
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Barna Yvette 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírott Budakalász Város Önkormányzata (szh:2011 Budakalász Petőfi tér 1., 
törzskönyvi nyilvántartási szám: 730963 adószám: 15730961-2-13 képviseli: Rogán 
László polgármester) képviseletében nyilatkozom, hogy szerződést kíván kötni a Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.) a 2014- évi 
szúnyoggyérítési tevékenység végrehajtására. 

Tudomásul veszem, hogy a beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kell indítani. A 
közbeszerzési eljárásban részt kívánok venni, egyúttal meghatalmazom a Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt-t, hogy a közbeszerzési eljárásban teljes jogkörrel nevemben 
eljárjon. A közbeszerzési eljárás rám eső költségeit vállalom,. Tudomásul veszem, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel szerződéskötési kötelezettségem 
keletkezik. 

A közbeszerzési eljárásban beszerzési igényem:  
légi hektár: 
földi hektár: 

Nyilatkozom, hogy, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt szúnyoggyérítés 
vonatkozásában nincs olyan hatályos előszerződés, szerződés, ígérvény, vagy egyéb 
kötelezettségvállalás, mely a közbeszerzési szerződés megkötését, vagy annak hatályba 
lépését korlátozza, vagy akadályozza, illetőleg ezeket olyan időben megszüntetem, ami a 
közbeszerzési szerződés megkötéséhez, illetőleg hatályba lépéséhez szükséges. 
Tudomásul veszem, hogy az adatok hiányosságaiért, hibáiért mint adatszolgáltató, felelek. 

Amennyiben az időjárási és környezeti körülmények sürgősséget indokolnak, úgy 
vállalom, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által ajánlott vállalkozóval a 
szúnyoggyérítési feladatokra a közbeszerzési eljárás befejezéséig a szerződést megkötöm. 

Melléklet: 

- Képviselő-testület 2014. április.24-i felhatalmazó határozata 
 

Szentendre, 2014. április.24. 

 

 

        ………………………… 
         Rogán László 
         polgármester 
       Budakalász Város Önkormányzata 
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