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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 40/2013 

 
K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2013. december 19-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyz könyvb l 

 
Tárgy: Javaslat Budakalász Város területén keletkez  elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra 
vonatkozó Vállalkozási Szerz dések megkötésére  
  
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel testülete 9 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

305/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2014. január 1.-jét l a Város 
területén keletkez  elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és 
ártalmatlanítására vonatkozó a határozat mellékletét képez  szerz dést a Szalkay 

Növényvédelmi Kft-vel, (2100 Gödöll , Kotlán Sándor u.3.), a kóbor ebek befogására, 

valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartására, rzésére vonatkozó a határozat 

mellékletét képez  szerz dést a Városi Szolgáltató Zrt-vel(2000 Szentendre Szabadkai u. 

9.) köti meg, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.  

A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dések aláírására. 

Határid : 2013.december 30.  

Felel s: Rogán László polgármester 
 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyz  

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS 
 
 

mely létrejött Budakalász Város Önkormányzata (Képv.: Rogán László polgármester, adószám: 15393661-2-13 ) 
2011 Budakalász, Pet fi tér 1., mint Megrendel  és a Szalkay Növényvédelmi Kft (képv.: Urbán Csaba 
ügyvezet , adószám: 1191208Ő-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-083292) 2100 Gödöll  Kotlán Sándor u. 3. szám 
alatti gazdasági társaság, mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: 

 

1.Megrendel  megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Budakalász Város közterületén elvégzi az 
elhullott állatok (eb, macska, nyest, stb) tetemének összegyűjtését, elszállítását, és 
ártalmatlanítását. 

2. A szerz dés id tartama: 201Ő. január 01 - 2015. december 31. 
3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a szerz dés 

mellékletében meghatározottak szerint. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, 
4. Vállalkozó az elvégzett munkát havonta jogosult a megrendel  felé számlázni. 
5. Megrendel  kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 

kézhezvételét l számított 30 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 
……………………………………….. számú számlájára. 

6. Vállalkozó részér l kapcsolattartásra jogosult személy; 
- tetemelszállítási kérdésekben: ………………………………… 
- számlázási, adminisztratív kérdésekben: ………………………………. 
Megrendel  részér l kapcsolattartásra jogosult személy: 

- tetemelszállítási kérdésekben: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala közterület-felügyel i 
(06 70/314-6104). 

- számlázási kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi el adó (06 26/őŐ0-059/126 mellék). 
- adminisztratív kérdésekben: Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi ea. (06 70 984- 98 33) 

7. Vállalkozó kötelezettsége: 
- gondoskodik a közterületen elhullott állatok (eb, macska, nyest, stb.) tetemeinek összegyűjtésér l, 

elszállításáról és ártalmatlanításáról a telefonos bejelentést l számított 2Ő órán belül, 
- éves jelentést készít az elvégzett munkákról a polgármester felé. 
- lehet ség szerint megkísérli az elhullott állatok gazdáinak felkutatását (pl.: elektronikus transzponderrel 

megjelölt eb esetén), 
- havonta megküldi az elhullott állatok gazdáinak adatait 

 

8. Megrendel  és a Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofít Zrt kezelésébe tartozó utakon található tetemeket a 
Magyar Közút Nonprofít Zrt-nek köteles bejelenteni a 06 1-819 9260-as telefonszámon, aki gondoskodik a 
tetemek elszállításáról. 

9. Vállalkozó a jelen szerz dés 1. pontjában megjelölt tevékenységet magánterületen külön díjazás ellenében 
végzi, amely tevékenység nem képezi jelen szerz dés tárgyát. 

10. Vállalkozó a mindenkor érvényben lév  jogszabályok betartásával köteles a szolgáltatást végezni. 
11. Jelen szerz désben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó hatályos jogszabályok az 

irányadóak. 
 

Budakalász, 2013. december 21. 

Rogán László 
polgármester 
Budakalász Város Önkormányzata 
megrendel  

Urbán Csaba 
ügyvezet  
Szalkay Növényvédelmi Kft. 
vállalkozó 
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1.számú melléklet 
 
 
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. Bejelent  által leadott, id közben elhordott tetem esetén kiszállási díj   

                                              6 000Ft/db + ÁFA 

 

Az értesítést l számított 12 órán belül elszállításra kerülnek az állati tetemek. 

A fentiek tartalmaznak minden a munkával kapcsolatos költséget (kiszállás, fényképes dokumentálás, 
takarítás, fert tlenítés, elszállítás, ártalmatlanítás). 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS 
 

mely létrejött Budakalász Város Önkormányzata (Képv.: Rogán László polgármester, adószám: 
15393661-2-13 ) 2011 Budakalász, Pet fi tér 1., mint Megrendel  és a Városi Szolgáltató Zrí. (képv.: 
Kroó József vezérigazgató, adószám: 10822612-2-13, cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040159) 2000 
Szentendre, Szabadkai utca 9. szám alatti gazdasági társaság, mint Vállalkozó között az alábbi 
feltételek szerint: 

1. Megrendel  megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Megrendel  belterületén elvégzi a kóbor 
ebek befogásával, rzésével, ellátásával, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételéven 
kapcsolatos feladatokat. 

2. A szerz dés id tartama: 201Ő. január 01 -2015. december 31. 

3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a szerz dés 
mellékletében meghatározottak szerint. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, 
melynek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna. 

4. Vállalkozó az elvégzett munkát havonta jogosult a megrendel  felé számlázni. 

5. Megrendel  kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 
kézhezvételét l számított 30 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 1010387Ő-
16075343-00000001 számú számlájára. 

 

6. Vállalkozó részér l kapcsolattartásra jogosult személy: 
- kóbor ebek befogása kérdésekben: Tolnai József gyepmester (06 20/931-6948) 
- számlázási, adminisztratív kérdésekben: Balaton Péter (26/501-026) 

 

7. Megrendel  részér l kapcsolattartásra jogosult személy: 
       -   kóbor ebek befogása kérdésekben: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala 

      közterület-felügyel i (06 70/314-6104). 
- számlázási kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi el adó (06 26/őŐ0-059/126 

mellék). 
- adminisztratív kérdésekben: lettemé Ferenczy Beatrix környezetvédelmi ea. (06 70 

984- 98 33) 

8. Vállalkozó kötelezettsége: 
       -    bejelentésre elvégzi a megrendel  közterületén a kóbor ebek befogását a 

bejelentést l számított 2Ő órán belül, a kóbor ebek befogását az állatok kíméletével hajtja 
végre, 

- elvégzi az embert mart, veszettséggyanús ebek azonnali befogását 
- közintézmények (iskola, óvoda, bölcs de), közforgalmú utak, terek környékén el forduló 

agresszív kóbor ebek befogását haladéktalanul megkísérli és a kísérletet mindaddig 
folytatja, amíg az eredményre nem vezet, 

- rendelkezésre áll ebekkel kapcsolatos rend rségi, hatósági ügyekben (a hatóság által       
joger sen elkobzott állatok kutyák, macskák elszállítása, illetve átvétele elkobzás, ebtartás 
megtiltása stb.) 

-    biztosítja az ebek 1Ő napig történ  tartását, illetve ellátását, 
- biztosítja az ebek 14 napon túli tartását az örökbeadásig, illetve a Megrendel  által 

meghatározott ideig, 
- jegyz i utasításra indokolt esetben, illetve a Megrendel  által meghatározott tartási napon túl 

gondoskodik az ebek elaltatásáról és a tetem ártalmatlanításáról 
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- a befogott ebeket fényképpel meghirdeti honlapján www.vszzrt.hu/gyepi'), valamint kérésre 
információs táblát helyez ki és frissít a Megrendel  hivatalának épületében az ebek adataival 
és fényképével az eb tulajdonosok informálása érdekében, 

- eseti díjszabás alapján gondoskodik a bejelentett macskák befogásáról el írásoknak megfelel  
tartásról, 

- lehet ség szerint megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását (pl.: elektronikus 
transzponderrel megjelölt eb), és értesítését, 

- havonta megküldi a kutyájukat kiváltó tulajdonosok adatait a Megrendel nek a kiszabható 
bírság alátámasztására, 

- éves jelentést készít az elvégzett munkákról a polgármester felé, 
- amennyiben az állat 36ő napon belül nem részesült véd oltásban iíl nem rendelekezik egyedi 

azonosítóval, úgy gondoskodik - a tulajdonos költségére - az eb veszettség elleni beoltásáról, 
és chippelésér l valamint féregtelenít  kezelésben való részesítésér l, 

- azon befogott ebeknek - amelyekért tulajdonosa nem jelentkezik ill. nem lelhet  fel - 
veszettség elleni beoltásáról, és chippelésér l valamint féregtelenít  kezelésben való 
részesítésér l a vállalkozó külön térítés nélkül köteles gondoskodni. 

 

9. Vállalkozó a jelen szerz dés 1. pontjában megjelölt tevékenységet magánterületen külön díjazás 
ellenében végzi, amely tevékenység nem képezi jelen szerz dés tárgyát. 

10. Vállalkozó a mindenkor érvényben lév  jogszabályok betartásával köteles a szolgáltatást végezni 
oly módon, hogy a gyepmesteri telepet a működési engedélyben foglaltak szerint üzemelteti 
szakképzett személyzettel. 

11. A beteg vagy veszettség gyanús állatokat elkülönítve tartja, a befogott és elhullott állatokról 
nyilvántartást vezet. A gyepmester éves tevékenységér l folyamatos munkanaplót vezet. 

12. A gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó állampolgári megrendelések díjszabásáról, és annak 
változásáról a Megrendel t tájékoztatja. 

13. Vállalkozó állatorvosi felügyeletr l gondoskodik. 

14. Megrendel  kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéseit jelen szerz dés vonatkozásában a 
gyepmester felé megteszi, a vállalkozó szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó lényeges információkat, 
annak változásait meghirdeti a helyi sajtóban a Vállalkozó információi alapján. Megrendel  jelen 
szerz dés aláírásával egyidejűleg vállalkozó rendelkezésére bocsátja a hatályos és a vállalkozási 
szerz déshez kapcsolódó önkormányzati rendeletet, illetve annak változása esetén azt megküldi. 

1ő. Megrendel  szükség esetén, illetve hatósági esetekhez közterületi felügyel t biztosít. 
 16. Jelen szerz désben nem szabályzóit kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadóak. 
 

Szentendre, 2012. december 21. 
 
 

 

Rogári László polgármester 
Budakalász Város Önkormányzata  

megrendel  

 

 

 

Kroó József 
vezérigazgató  
Városi Szolgáltató Zrt. 
vállalkozó 

http://www.vszzrt.hu/gyepi'
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l.sz. meléklet 
 

Gyepmesteri vállalkozási díjak (2014-2015)  

 A település belterületén a kóbor ebek befogásának, valamint a befogott állatok 
jogszabály szerinti tartásának, rzésének díjai: 
Kóbor eb sikeres befogás díja (Ft/eb): 4.332.-FT + áfa. 

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

Az els  1Ő napi ebtartás díja (Ft/1Ő 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 fényképez géppel történ  
rögzítése, és ennek havonta történ  megküldése az Önkormányzat részére : díjmentes. 
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A szerz dés tárgya: kóbor ebek befogásával, rzésével, ellátásával, értékesítésével vagy 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása 

• Szerz d  fél: Városi Szolgáltató Zrt. 

• Szerz d  fél címe: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9. 

• Típusa: Szolgáltatási Szerz dés 

• Szerz d  fél képvisel je: Kroó József 

• Alapját képez  testületi határozat száma: ........................ /2013(XII.19.) Kt. határozat 

2) A szerz dést készítette és szerkesztette: 

Városi Szolgáltató Zrt. 

3) A szerz dés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik. 

Hegyvári János Városfejlesztési osztvez. 

4) A szerz dés jogi szempontból megfelel . 

Dr. Papp Judit aljegyz  

5) A költségvetési keret rendelkezésre áll. 

Balsai Judit pénzügyi osztályvezet  
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