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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Európai uniós és magyar előírásoknak megfelelően biztosítani kell az állati 
hulladékok megfelelő tárolását, ennek hiányában a hulladék naponta történő 
elszállítását. Az elszállítást, és az ártalmatlanítást az EU Parlament és a Tanács 
1774/2002/EK (2002. X. 03.) rendelete, és az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ alapján kell elvégezni: 
„19. § (1) Az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat 
tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, 
ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt 
módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet - annak felhívására - 
az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban 
meghatározott módon történő végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség  
a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen 
helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes 
települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzatot,  
b) közterületen a települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) 
önkormányzatot,  
c) közúton a közút kezelőjét terheli.  
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az 
önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének megtéríteni” 
A törvény értelmében tehát a közterületen elhullott állatok tetemének szükség 
szerinti gyűjtéséről és ártalmatlanításról az önkormányzat köteles gondoskodni, 
amit csak erre szakosodott, erre vonatkozó engedélyekkel rendelkező cég ill. 
vállalkozó végezhet. 
 

Az önkormányzatok feladata a gyepmesteri feladatok ellátása, a gyepmesteri 
telep fenntartása is. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény melynek utolsó módosítása 2013 januárjában lépett életbe 



alaposan átírta az önkormányzatok feladatait. A törvény szabályozása megfelel a 
korszerű állatvédelmi normáknak és mivel megszűnt a feladatok állami 
finanszírozása elvileg keretet teremt arra is, hogy a feladatok ellátásához az 
önkormányzatok a szükséges forrásokat elő tudják teremteni (adó, bírság, 
költségáthárítás.). A felelős állattartás kialakulásának elősegítését és a források 
megteremtését szolgálja a kutyák kötelező mikrochippel való jelölése is. 
Mikrochippel egyedileg megjelölt állat esetén a költségek kétféle módon tovább 
háríthatok: Az állat tulajdonosa "kiváltja" a kutyáját, és megtéríti a befogás, 
tartás költségeit, vagy az állatot elhagyó tulajdonosra állatvédelmi bírságot lehet 
kiszabni. A problémát leginkább az okozza, hogy a kóbor és elhullott állatok 
esetében döntő többségben nem állapítható meg az állat tulajdonosa (az állat 
nem rendelkezik mikrochippel). Az un. ebadó bevezetésénél az önkormányzatok 
mérlegelhetik, hogy milyen mértékű adót vetnek ki és az mennyire megterhelő. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy Budakalászon is problémát okoznak a kóbor és 
kitett állatok. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre több a felelőtlen gazda, aki 
szívtelenül sorsára hagyja a nem kívánt állatokat és Budapest határában 
elengedi. 

A gyepmesteri feladatok ellátása során az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény48/A.§ (3)bekezdés rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni: 

„(3) A települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező 
feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor 
állat - amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat 
tulajdonosa nem válik ismertté - az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi 
hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály 
kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés 
eredménytelensége esetén- a külön jogszabályban meghatározott időtartam 
elteltével - az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.” 
 
A gyepmesteri feladat megoldására önkormányzatunknak a következő 
lehetőségei vannak: 
 
Külső cég megbízása 
Gyakorlatilag alig van olyan szolgáltató a régióban, akinek a szolgáltatásai a 
köz- és járványügyi problémák mellett a legmagasabb állatvédelmi előírásoknak 
és kritériumoknak is megfelelnek, azaz megfelelő ellátást biztosít az állatoknak 
és eredményesek az új gazdakeresésben. Amennyiben a külső cég végzi az 
ebrendészeti feladatot a szolgáltatást végző cég minden hónapban egyszer, 
hónap végén az elvégzett, önkormányzat által leigazolt munka alapján számlát 
állít ki. Ebben az esetben Budakalász Város Önkormányzatának az igazolás 
kiadásán, és a munka leigazolásán kívül további teendője, illetve felelőssége a 
befogott állatokkal kapcsolatban nincs. 



 
 
Önkormányzat maga látja el a gyepmesteri feladatokat 
Amennyiben az önkormányzat saját ellátásában végzi ezen teendőket, úgy a 
telep fenntartása, illetve a gyepmester bére és járulékai, valamint az ebek ellátási 
költségén kívül a követelményeknek megfelelően ki kell alakítani a gyepmesteri 
telepet. Jelen helyzetben vélhetően ez a drágább megoldás, mivel ilyen 
létesítmény és apparátus létrehozására nincsenek meg sem az anyagi, sem a 
szervezeti keretek. A problémával azonban foglakozni kell mert félő, hogy a 
gyepmesteri telepek túltelítettsége miatt a jövőben nem, vagy csak régión kívül 
ill. indokolatlanul magas áron találunk szolgáltatót. 
 
A fenti feladatok ellátására az elmúlt években (2010-től) szolgáltatási szerződést 
kötöttünk a Városi Szolgáltató Zrt.-vel (2000 Szentendre Szabadkai u. 9.). A 
költségeink évről évre növekednek. A megbízási szerződés szerint a gyepmesteri 
feladatok ellátására októberig 1.626.666-Ft került kifizetésre a szolgáltatás 
ellenértékeként (Havi átlag: 163.000 –Ft). 2012-ben összesen 1.628.363-Ft 
került kifizetésre (Havi átlag: 136.000 –Ft). A Városi Szolgáltató Zrt az új 
ajánlatában kb. 12%-kal emelte meg a tavalyi árait.   
A szerződések 2013. december 31.-vel lejárnak, ezért szükség van új 
szerződések megkötésére. 
 

A fenti nehézségek kiküszöbölése érdekében a település közigazgatási területén 
az állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével 
kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a település belterületén a kóbor ebek 
befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartási, őrzési 
feladatainak ellátására a 2014. és 2015. költségvetési évre vonatkozóan kértünk 
be ajánlatokat. Már az előzetes piackutatás során kiderült, hogy a térségünkben 
kevés az engedéllyel rendelkező vállalkozás, ezért az ajánlattételi felhívásunkat 
a honlapunkon is közzétettük.  

Az előterjesztés készítésének időpontjáig két ajánlat érkezett a kóbor ebek 
befogására és három az állati tetemek begyűjtésére. 
Az ajánlati felhívásra az alábbi ajánlatok érkeztek (lásd mellékletek):  
 
1.Városi Szolgáltató RT. (2000 Szentendre Szabadkai u.9.) 
 

“Ajántati árak tevékenységi területekre bontva: 

Készenléti díj : 16.954.-Ft + áfa, amely tartalmazza: 

- a rendelkezésre állást minden nap 8-18 óráig, 

- a gyepmesteri tevékenység teljesítés szerinti nyilvántartását, 



- a befogott és kiváltott ebek gazdáinak adatainak megküldését az Önkormányzat 
felé. 

 

a) Állati hulladék ill. tetem begyűjtési díjak: 

Begyűjtés és az érintett terület fertőtlenítése (Ft/eset): 7.430.-Ft + áfa. 

Elszállítás (Ft/km): 224.-Ft + áfa  (azonos a kiszállási díjjal). 

Állati tetem ártalmatlanná tétele (Ft/tetem kg): 373.-Ft + áfa. 

Kiszállási díj (Ft/km): 224.-Ft + áfa. 

b) A település belterületén a kóbor ebek befogásának, valamint a befogott 
állatok jogszabály szerinti tartásának, őrzésének díjai: 

Kóbor eb sikeres befogás díja (Ft/eb): 4.332.-FT + áfa. 

Kóbor eb sikertelen befogás díja (Ft/eset): 2.938.-Ft + áfa. 

Az első 14 napi ebtartás díja (Ft/14 nap): 20.313.-Ft + áfa. 

A 14 napon túli ebtartás díja (Ft/nap): 436.-Ft + áfa. 

Kiszállási díj (Ft/km): 224.-Ft + áfa. 

Eb altatás és ártalmatlanítás díja: 25.392.-Ft + áfa. 

Egyéb rendkívüli orvosi költségek díja: az aktuális állatorvosi ellátás 
számlájának összege. 

A tevékenység dokumentálása, a befogott álatok digitális fényképezőgéppel 
történő rögzítése, és ennek havonta történő megküldése az Önkormányzat 
részére :  díjmentes.” 

 
2.Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat (2209 Péteri Zöldfa u. 12. ) 
 

-          Gyepmesteri és állatmentési feladatokat elvégzése havi: 250.000 Ft + Áfa 
összegért tudnánk vállalni. Ebben az összegben havonta két alkalommal 
kiszállunk a településre és begyűjtjük a kóbor ebeket a közterületről. 

-  nem a megbeszélt időbe való kiszállásunk: 15.000Ft+ Áfa + ebenként: 5.000Ft 
+ áfa 

-          24 órás ügyeletet tartunk! 

-          nagyállat tetem (ló, szarvasmarha) elszállítása közterületről: 
70.000Ft+áfa / tetem.+ 20.000Ft +Áfa kiszállási díj. 



-          ember marás esetén 25.000Ft+Áfa a megfigyelési díj, amely költség a 
tulajdonost terheli. 

-          ha a megfigyelt ebnek nincs tulajdonosa, akkor ez a költség a Hivatalt 
terheli: 25.000Ft+Áfa. 

-          lakosságtól való élőállat elszállítása:   10.000Ft+Áfa  /db, 

-           lakosságtól, illetve közterületről való kisállat tetem pl: (kutya, macska) 
elszállítása:                      20.000Ft+ Áfa / db,( 15.000.- kiszállási díj+ 5.000.- 
tetem) 

-          lakosságtól való nagyállat tetem pl: (ló, szarvasmarha) 
elszállítása:                     70.000Ft+Áfa / db+ 20.000 Ft + Áfa kiszállási díj, 

Ha befogott ebnek jelentkezik a gazdája, akkor a kiváltási összeg 3.000Ft, ez az 
összegtartási napszámtól független. Az összeg változhat, ha a tulajdonos nem 
tudja igazolni az állat kötelező oltását, chipezését, mert akkor csak az oltás, 
illetve azonosító chip beadása után kaphatja meg az ebet, tulajdonos 
önköltségén! 
 
3. Szalkay Növényvédelmi Kft (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.3.) 
 
„A Szalkay Növényvédelmi Kft. ajánlatot tesz az ajánlatkérésnek megfelelően 
Budakalász Város Önkormányzata település közigazgatási területén az elhullott 
állatok tetemeinek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására: 
 
 
Ajánlatunk nem tartalmaz átalánydíjat. 
1. Nagyobb állati tetem (40 - 100 kg között)  16.500 Ft/db + ÁFA 
2. Kisebb állati tetem (0 – 40 kg között)  10.500 Ft/db + ÁFA 
3. Bejelentő által leadott, időközben elhordott tetem 
     esetén kiszállási díj                                                             6.000Ft/db + ÁFA” 
 
A beérkezett ajánlatok nem egységes bontásban tartalmazzák egyes 
szolgáltatások díjait, az összehasonlítás során megállapítottuk, hogy a Városi 
Szolgáltató Zrt a kóbor ebek befogására, valamint a befogott állatok jogszabály 
szerinti tartására, őrzésére a legkedvezőbb ajánlatot adta. Az ajánlatuk mellett 
szól az, hogy földrajzilag legközelebb helyezkednek el településünkhöz, így a 
legrövidebb idő alatt tudnak a helyszínre érkezni és a szükséges befogási 
feladatokat elvégezni. Az állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására a Szalkay 
Növényvédelmi Kft adta a legjobb ajánlatot. A Szomorú Szív Állatmentő 
Szolgálat átalányáras ajánlata mindkét elem tekintetében a legmagasabb 
ellenszolgáltatást tartalmazza az elmúlt évek tapasztalatai alapján. 
 
 



Mellékletek: -   1. sz. VSZ RT. ajánlata 
- 2. sz. Szomorú Szív ajánlata 
- 3. Szalkay Növényvédelmi Kft ajánlata 
- 4.sz. Vállalkozói szerződés kóbor ebek befogására 
- 5. sz. Vállalkozói szerződés tetem begyűjtésre 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1.-jétől a 
Város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 
elszállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó a határozat mellékletét képező 
szerződést a Szalkay Növényvédelmi Kft-vel, a kóbor ebek befogására, valamint 
a befogott állatok jogszabály szerinti tartására, őrzésére vonatkozó a határozat 
mellékletét képező szerződést a Városi Szolgáltató Zrt-vel köti meg, melyeknek 
fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.  A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 

 
Határidő: 2013.december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 

 

Budakalász, 2013. december 11. 

 

Rogán László  
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