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Tárgy:  Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 

elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy: Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 
elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó 
vállalkozási szerződések megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A törvény értelmében 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. 

A gyepmesteri feladatok ellátására az elmúlt években (2010-től) szolgáltatási szerződést kötöttünk 
a Városi Szolgáltató Zrt.-vel (2000 Szentendre Szabadkai u. 9.). Az elhullott állatok tetemének 
begyűjtését az elmúlt két évben Szalkay Növényvédelmi Kft (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.3.) 
végezte. 

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 2016., 2017. 
és 2018 költségvetési évre vonatkozóan kértünk be ajánlatokat. Az ajánlattételi felhívásunkat a 
honlapunkon tettük közzé. 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig egy ajánlat érkezett a kóbor ebek befogására 
és kettő az állati tetemek begyűjtésére az alábbi két vállalkozástól: 

 
Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT. (2000 Szentendre Szabadkai u.9.) 

          Szalkay Növényvédelmi Kft (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.3.) 
 
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.  

 
Mellékletek:  -   1.sz. Vállalkozói szerződés kóbor ebek befogására 

- 2. sz. Vállalkozói szerződés tetem begyűjtésre 
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1.-jétől a Város területén 
keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására 
vonatkozó a határozat 1. számú mellékletét képező szerződést a Szalkay Növényvédelmi Kft-vel, 



(Urbán Csaba ügyvezető, 2100 Gödöllő Kotlán Sándor u. 3.) a kóbor ebek befogására, valamint a 
befogott állatok jogszabály szerinti tartására, őrzésére vonatkozó a határozat 2. számú mellékletét 
képező szerződést a Városi Szolgáltató Zrt-vel (Mandula Gergely vezérigazgató, 2000 Szentendre, 

Szabadkai utca 9.) köti meg, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2016., 2017., 2018. évi 
költségvetésében biztosítja.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2015 november 16. 

 

  Rogán László 

   Polgármester 

  



1.számú melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött Budakalász Város Önkormányzata (Képv.: Rogán László polgármester, adószám: 15393661-2-13 ) 
2011 Budakalász, Petőfi tér 1., mint Megrendelő és a Szalkay Növényvédelmi Kft (képv.: Urbán Csaba 
ügyvezető, adószám: 11912084-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-083292) 2100 Gödöllő Kotlán Sándor u. 3. szám 
alatti gazdasági társaság, mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Budakalász Város közterületén elvégzi az 
elhullott állatok (eb, macska, nyest, stb) tetemének összegyűjtését, elszállítását, és 
ártalmatlanítását. 
2. A szerződés időtartama: 2016. január 01 - 2018. december 31. 
3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a szerződés 
mellékletében meghatározottak szerint. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, 
4. Vállalkozó az elvégzett munkát havonta jogosult a megrendelő felé számlázni. 
5. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 
kézhezvételétől számított 30 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 10103836-40790000-00000004 
számú számlájára. 
6. Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy; 

- tetemelszállítási kérdésekben: Szigeti Sándor  30-303-3041 
- számlázási, adminisztratív kérdésekben: Urbán Csaba  30-2410-200 
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 
- tetemelszállítási kérdésekben: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala városrendészet 
(06 70/314-6104). 
- számlázási kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi előadó (06 26/540-059/126 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 összegyűjtéséről, 
elszállításáról és ártalmatlanításáról a telefonos bejelentéstől számított 24 órán belül, 
- éves jelentést készít az elvégzett munkákról a polgármester felé. 
- lehetőség szerint megkísérli az elhullott állatok gazdáinak felkutatását (pl.: elektronikus transzponderrel 
megjelölt eb esetén), 

- havonta megküldi az elhullott állatok gazdáinak adatait 
 

8. Megrendelő 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 szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységet magánterületen külön díjazás ellenében 
végzi, amely tevékenység nem képezi jelen szerződés tárgyát. 
10. Vállalkozó a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával köteles a szolgáltatást végezni. 
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó hatályos jogszabályok az 
irányadóak. 

 

Budakalász, 2015. december  

Rogán László 
polgármester 
Budakalász Város Önkormányzata 
megrendelő 

Urbán Csaba 

ügyvezető 

Szalkay Növényvédelmi Kft. 

vállalkozó 
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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 

 
Az értesítéstől számított 12 órán belül elszállításra kerülnek az állati tetemek. 

A fentiek tartalmaznak minden a munkával kapcsolatos költséget (kiszállás, fényképes 
dokumentálás, takarítás, fertőtlenítés, elszállítás, ártalmatlanítás). 
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2.számú melléklet 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött Budakalász Város Önkormányzata (Képv.: Rogán László polgármester, adószám: 
15393661-2-13 ) 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., mint Megrendelő és a Városi Szolgáltató Nonprofit 
Zrt. (képv.: Mandula Gergely vezérigazgató és Dr. Varga Péter munkavállaló, 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. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Megrendelő belterületén elvégzi a kóbor 
ebek befogásával, őrzésével, ellátásával, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével 
kapcsolatos feladatokat. 

2. A szerződés időtartama: 2016. január 01 -2018. december 31. 

3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a szerződés 
mellékletében meghatározottak szerint, mely egységárak 2017 és 2018 évben, évente 2 %-kal 
emelkednek. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, melynek tevékenységéért úgy 
felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.  

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

5. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 
kézhezvételétől számított 30 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 10103874-
16075343-00000001 számú számlájára. 

6. Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

- kóbor ebek befogása kérdésekben: Tolnai József gyepmester (06 20/931-6948) 

- számlázási, adminisztratív kérdésekben: Balaton Péter (26/501-026) 

7. Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

- kóbor ebek befogása kérdésekben: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala városrendész  
      0670/314-6104). 

- számlázási kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi előadó (06 26/540-059/126 mellék). 
- adminisztratív kérdésekben: Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi ea. (06 70/ 984- 
98 33) 

8. Vállalkozó kötelezettsége: 

       -  bejelentésre elvégzi a megrendelő közterületén a kóbor ebek/macskák befogását a 
bejelentéstől számított 24 órán belül, a befogást az állatok kíméletével hajtja végre, 

- elvégzi az embert mart, veszettséggyanús állatok azonnali befogását, 

- közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló 
agresszív kóbor ebek befogását haladéktalanul megkísérli és a kísérletet mindaddig folytatja, 
amíg az eredményre nem vezet, 

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

-  biztosítja az állatok 14 napig történő tartását, illetve ellátását, 

- biztosítja az állatok 14 napon túli tartását az örökbeadásig, illetve a Megrendelő által 
meghatározott ideig, 

- jegyzői utasításra indokolt esetben, gondoskodik az állatok 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 Megrendelő hivatalának épületében az ebek adataival 
és fényképével az eb tulajdonosok informálása érdekében, 

- lehetőség szerint megkísérli a befogott állatok gazdáinak felkutatását (pl.: elektronikus 
transzponderrel megjelölt eb), és értesítését, 

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

- éves jelentést készít az elvégzett munkákról a polgármester felé, 

- amennyiben az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban ill. nem rendelkezik egyedi 
azonosítóval, úgy gondoskodik - a tulajdonos költségére - az eb veszettség elleni beoltásáról, 
és chippeléséről valamint féregtelenítő kezelésben való részesítéséről, 

- azon befogott ebeknek - amelyekért tulajdonosa nem jelentkezik ill. nem lelhető fel - 
veszettség elleni beoltásáról, és chippeléséről valamint féregtelenítő kezelésben való 
részesítéséről a vállalkozó külön térítés nélkül köteles gondoskodni. 

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

10. Vállalkozó a mindenkor érvényben lévő 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 tevékenységéről folyamatos munkanaplót vezet. 

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

13. A Vállalkozó – amennyiben a befogott eb gazdája azonosításra kerül – az eb gazdájának 
személyéről, a befogás adatairól, befogás és tartás költségeiről tájékoztatja a Megrendelőt. A 
befogás és tartás költségeit Megrendelő részére fizeti meg az eb gazdája. A befogott eb a befogási 
és tartási díj megfizetésének igazolása után adható ki, amennyiben az eb gazdája a Vállalkozónak 
fizetendő kiváltási díjat is megfizeti. 

14. Vállalkozó állatorvosi felügyeletről gondoskodik. 

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

15. Megrendelő szükség esetén, illetve hatósági esetekhez városrendészt biztosít. 

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 

Szentendre, 2015. december  

 

 

 

Rogán László 

polgármester 

Mandula Gergely 

vezérigazgató 

Dr. Varga Péter 

munkavállaló 

Budakalász Város Önkormányzata Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Megrendelő Vállalkozó 
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Gyepmesteri vállalkozási díjak (2016)  

 

I. Állatbefogási, tetem begyűjtési díjak  

Kóbor eb/macska sikeres befogás díja (Ft/eb/macska) 
Tetem begyűjtés (Ft/eb/macska/egyéb)  25 kg-ig 
                                                                25 kg-felett 

4.420-Ft 
6.510-Ft 

13.240-Ft 

Kóbor eb/macska sikertelen befogás díja (Ft/eset) 2.997-Ft 
 

Kiszállási díj (Ft/km) 228-Ft 

Az első 14 napi eb/macska tartás díja (Ft/14 nap) 20.719-Ft 

14 napontúli eb/macska tartás díja  (Ft/nap) 445-Ft 

Eb/macska altatás és ártalmatlanítás díja 25.900-Ft 

Chip és regisztrációs díj  2.820-Ft 

II.Készenléti díj(Ft/hónap) 17.293-Ft 

Havi bejárás óradíja 2.581-Ft 

 

A készenléti díj havonta jelentkező állandó költség. 

A havi bejáráshoz a gyepmester mellé, az önkormányzat részéről biztosított kísérő/városrendész/ 

szükséges. 

A havi bejárás díja tartalmazza: óradíj+kiszállási díj+bejárásnál megtett km díja+befogási díjtételeket. 

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

A rendkívüli orvosi költségeket a Vállalkozó jogosult tovább hárítani. 

 

 

 

 

 

 


