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Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2015. (VII.28.) számú 

határozata

Döntés a  kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása

érdekében  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
„Döntés a  kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása 
érdekében  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta:

1. Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az állatok védelméről  és kíméletéről  szóló
1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  rögzített kóbor állatok  befogására vonatkozó
valamint az élelmiszerláncról  és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2)
bekezdésében rögzített, állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
önkormányzati feladat ellátási kötelezettségének eleget téve 

a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási kötelezettség folyamatos biztosítása 
érdekében  a 
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gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási  szerződés kötését határozza el.

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor állatok  befogására  valamint az állati
eredetű  melléktermék  elszállítására  és  ártalmatlanítására  vonatkozó  önkormányzati  feladat
ellátásáról szóló 

Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel  engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 
24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. 
képviseli: Sárközy Viktória ) kötendő szolgáltatási szerződés tervezetét- mely jelen határozat 1. 
melléklete – megtárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a  kóbor állatok  
befogására  valamint az állati eredetű melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 
önkormányzati feladat ellátásáról szóló  szolgáltatási szerződést Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft-vel
engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-3/2013.Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta
hrsz.: 01221/5, 7000 Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória ) aláírja, a szükséges intézkedéseket 
megtegye.

Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. július 31. 

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles !
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015. (VII.28.) számú határozata 
1.  melléklete

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Mely egyrészről a Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft. engedélyszám: FE-08B/IKT/02732-
3/2013 Adószám: 24770233-1-07, 7000 Sárbogárd, Nagyhörcsök puszta hrsz.: 01221/5, 7000 
Sárbogárd Pf.41. képviseli: Sárközy Viktória), Feladat ellátó:Sárközy Károly gyepmester, állatvédelmi
felelős, tel.: 06303421493  mint Szolgáltató, 

másrészről  Hantos  Községi   Önkormányzata (képviselője:  Fischer  József  polgármester),  mint
Megrendelő

együttesen: Szerződő felek   között az alábbi tartalommal jön létre:

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő közigazgatási területén az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  
rögzített kóbor állatok  befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladatait, a  kóbor

állatok, illetőleg veszélyes állatok (ebek, macskák) befogását és a 2008. évi XLVI. törvény 19. 

§ (1)- (2) bekezdésében rögzített  állati eredetű melléktermékek  elszállítását és 

ártalmatlanítását a Szolgáltatóval végezteti.

2. A Szolgáltató jelen  Szerződés- továbbiakban: Szerződés-  1. pontjában körülírt feladatok, a 
gyepmesteri, állatmentési feladatok ellátását a 41/1997 FM rendeletnek és a vonatkozó 
állatvédelmi törvénynek megfelelve elvállalja. 

A feladat ellátása magába foglalja:
• havi egy alkalommal szemle tartását a község területén
• önkormányzat ügyintézője vagy a jegyző által kijelölt személyek illetve a lakosság 

minden esetben számkijelzéses telefonról ,a bejelentő nevének közlésével történő 
telefonos bejelentése alapján kiszállást és a szükséges gyepmesteri, állatmentési 
feladat elvégzését

• 365 napos elérhetőséget, szükség szerint munkaidő túl és ünnepnapokon (szabadság 
esetén helyettest biztosítását)

•  munkanapló vezetését
• a kutya megfigyelőhely biztosítását, üzemeltetését
• állatorvosi ellátás biztosítását
• kóbor ebek, állatok befogását
• havonta egy kutya karanténozását ( két hét )
• technikai felszerelés biztosítását, üzemben tartásá, (állatbódító eszköz, állat tya  

szállító ketrec, élve befogó ketrec, befogó hurok, fogó, stb.)
• transzponder leolvasó biztosítását
•  gyógyszer,  altató  fecskendő,  stb.  biztosítását  az  ellátó  állatorvoson  keresztül

(Dr.Szénási Károly hatósági állatorvos)
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• védő- és munkaruha biztosítását, (védőkesztyű, hullazsák, fertőtlenítő szerek, stb.)
• gépjármű biztosítását, üzemeltetését
• karantén után az állatok menhelyen történő elhelyezését
• egyéb állatok (ló, szarvasmarha, kecske, juh,stb., hüllők, madarak) befogását és 

tartását egyeztetés után egyedi és eseti számlázás alapján 
• tetem elszállítását, amennyiben a tulajdonos nem ismert, ( a 2008 évi XLVI. törvény 

(Éltv.19.§) szerint, közúton a Közút kezelőjét terheli az elszállítás költsége)
• tetem szállítására 45/2012.VM rendeletnek megfelelő szállító eszköz biztosítását

3. Szerződő felek megállapodnak abban, ha a befogott állat gazdája kideríthető, úgy a befogás 
költségei a tulajdonost terhelik. A befogott eb amennyiben rendelkezi oltási könyvvel és 
érvényes oltással, úgy a gazda a költségek megtérítése után köteles az ebről az állatvédelmi 
törvény szerint gondoskodni. 
Ha a befogott állat nem beazonosítható, akkor kettő hét karanténozás után chipezve, oltva a 
menhelyre kerül, mely után már örökbe adható.

4. A szolgáltatás elvégzésének helye: 
- kóbor,  illetőleg  veszélyes  állatok  befogása  esetén:   Hantos  Község  közigazgatási

területe

5. A Szolgáltató a gyepmesteri, állatmentési feladatok ellátását a 41/1997 FM rendeletnek és a 
vonatkozó állatvédelmi törvénynek megfelelve kell végezze.

6. A Szolgáltatót a Szerződés 1. és 2. pontjában részletezett  gyepmesteri illetve állatvédelmi 
feladatok ellátásáért   havi 28.800.-ft átalánydíj illeti meg, melyet a Megrendelő, a 
polgármester által kiállított teljesítményigazolást követően, a  Szolgáltató által kiállított 
számla ellenében 15 napon belül egyenlít ki.

7. Ha átlagában éves szinten, havonta egynél több kutya illetve állat  kerül befogásra, úgy az 
ezen felül befogott ebek, állatok tartásának költségeire és a kiszállási költségre  az 
önkormányzati ügyintézővel egyeztetett adatok , a polgármester által tett teljesítmény igazolás
alapján, a Szolgáltató jogosult  a szerződéses partnernek nyújtott alábbi kedvezményes külön 
szolgáltatási díjjal:

• Kiszállási díj    90,-ft/km
• Karantén tartásdíja 350,-ft/nap
• Állati tetem elszállítási alapdíj           3000.-ft/alkalom
• Állati tetem elszállítás 50 kg-ig 100-,ft/km 
• (telephelytől-telephelyig) 50 kg felett 150,-ft/km
• + tetem súlyától függően 200,-ft/kg

évente  egy alkalommal,  minden év decemberében  külön    számlát  kiállítani,  melyet    a
Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül egyenlíti ki.

8. A Szerződés 6. pontjában megállapított átalánydíj 2015. évre érvényes   

9. Szerződő felek a  Szerződés  6.  pontjába  meghatározott  átalánydíjat  illetve a  7.  pontjában
meghatározott külön szolgáltatási díj mértékét minden év január 31. napjáig felülvizsgálják, és
tárgyév március 1. napjával – maximum – az előző évi infláció mértékével megemelhetik.
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10. Ez a szerződés a szerződéskötés napjával, határozatlan időre lép hatályba.

11. A Szolgáltató az elvégzett munkáról – a rá vonatkozó szabályok szerint – nyilvántartást vezet,
melyet a megrendelés elvégzését követően a Megrendelő képviselője aláírásával hitelesít.

12. A  felek  bármelyike  jogosult  a  szerződést  a  naptári  negyedév  utolsó  napjára,  30  napos
felmondási idő megtartásával felmondani.

13. A Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult  a szerződést  azonnali
hatállyal  felmondani.  Súlyos  szerződésszegésnek  minősül  az,  ha  a  Szolgáltató  vállalt
kötelezettségének két alkalommal felszólításra sem tesz eleget.

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak.

A felek jelen szolgáltatási szerződést – amely 4 (négy) eredeti példányban készült – mint akaratukkal 
és egybehangzóan tett nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták

Kelt: Hantos, 2015. július …………….

P.H.

     /: Sárközi Viktória :/ /:Fischer József :/
Hörcsöki Állatmenhely Non-profit Kft , mint  Hantos Község Polgármestere,   mint              

 Szolgáltató képviselője     Hantos Községi Önkormányzat, Megrendelő   
                                                                                              képviselője

/:Sárközi Károly:/
 mint feladatellátó
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