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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy: Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 
elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó pályázat 
meghirdetésére 

 
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. 

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 feladatok ellátására az elmúlt években (2019-tól) szolgáltatási szerződést kötöttünk 
a Városi Szolgáltató Zrt.-vel (2000 Szentendre Szabadkai u. 9.). Az elhullott állatok tetemének 
begyűjtését az elmúlt három évben Szalkay Növényvédelmi Kft (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.3.) 
végezte. A szerződésünk a két céggel 2021 december 31.-én lejár. Ahhoz, hogy a törvényben előírt 
kötelezettségeit az Önkormányzat el tudja látni szükséges a pályázat kiírása. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén keletkező elhullott állatok 
tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozóan - a határozat melléklete szerint - pályázatot ír ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2021. szeptember 13.        Dr. Göbl Richárd polgármester 

 

 

 

http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=49509#sid72960
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=49509#sid73728
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FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE  

a gyepmesteri, és állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével 
kapcsolatos feladatok ellátására 

Budakalász Város Önkormányzata az állatok védelméről és a kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 
(továbbiakban: Átv.) 48/A.§ (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. tv. (továbbiakban: Éltv.) 19. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlatot kér a 2022., 2023. és 
2024 költségvetési évre vonatkozóan 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 tartása, 
őrzése feladatok ellátására. 

Az ajánlat benyújtására jogosult:  

Az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy társadalmi szervezet, amely rendelkezik a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a tevékenység végzésére jogosító feltételekkel, ill. 
hatósági engedélyekkel. 

Munka tárgya:  

Az Ávt. 48/A § (3) és az Éltv.19.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok 
ellátása, meghatározott időtartamra (3 év): 

a) állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok 
ellátása a település közigazgatási területén belül; 

b) a település belterületén kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti 
tartása, őrzése. 

Ajánlatkérő mennyiségre vonatkozóan adatot nem tud megadni. A mennyiség előre nem 
tervezhető. 

Az ajánlat benyújtásának helye és határideje 

2021. október 25. 12.00 óra 

Az ajánlatot személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun lehet benyújtani 

Cím: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

Az ajánlat formai és tartalmi követelményei  

A személyesen és postai úton benyújtott ajánlatot zárt borítékban kell beadni, az ügyfélkapun 

történő benyújtás esetében a BUDONK KRID azonosító: 646574984 „Pályázat a gyepmesteri, és 

állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok 

ellátására, Budakalász” jeligével. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyeket, a pályázó 
eddigi működésének (működési körzet, időtartam, felszereltség, működési feltételek, eszköz- és 
emberállomány stb.) rövid ismertetését, (esetleges) referenciákat, a megpályázott tevékenységre 
vonatkozó árajánlatot. Amennyiben az ajánlatot adó nem tart fenn állatmenhelyet, hanem 
szerződésben áll eggyel, mellékelje az állatmenhely működési engedélye ill. az állatmenhellyel 
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kötött szerződés másolatát. Továbbá, csatolja az állatmenhelyet üzemeltető állatvédő szervezet 
befogadó nyilatkozatát, melyben meghatározásra kerül, hogy a menhely garantáltan hány ebet tud 
egy hónap, illetve egy év alatt az ajánlatot adótól átvenni a számára engedélyezett állatlétszám, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartási körülmények, valamint a másokkal kötött 
szerződések és egyéb kötelezettségvállalások betartásával. 

Az ajánlatot adó vállalja,hogy  

- bejelentésre elvégzi a megrendelő közterületén a kóbor ebek befogását a bejelentéstől 

számított 24 órán belül, 

- elvégzi az embert mart, veszettséggyanús ebek azonnali befogását 

- rendelkezésre áll ebekkel kapcsolatos rendőrségi, hatósági ügyekben (elkobzás, ebtartás 

megtiltása, stb.) 

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

- biztosítja az ebek 14 napon túli tartását az örökbeadásig, illetve a Megrendelő által 

meghatározott ideig, 

- jegyzői utasításra indokolt esetben, illetve a Megrendelő által meghatározott tartási 

napon túl gondoskodik az ebek elaltatásáról és a tetem ártalmatlanításáról 

- a befogott ebeket fényképpel meghirdeti honlapján, valamint kérésre információs táblát 

helyez ki és frissít a Megrendelő hivatalának épületében az ebek adataival és 

fényképével az eb tulajdonosok informálása érdekében, 

- eseti díjszabás alapján gondoskodik a bejelentett macskák befogásáról előírásoknak 

megfelelő tartásról, 

- havonta megküldi a kutyájukat kiváltó tulajdonosok adatait a Megrendelőnek a kiszabható 

bírság alátámasztására, 

- gondoskodik a közterületen elhullott állatok (eb, macska, nyest, róka, stb.) tetemeinek 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a telefonos bejelentéstől számított 

24 órán belül, 

- éves jelentést készít az elvégzett munkákról a jegyző felé. 

Az ajánlatot adó nyilatkozzon arról, hogy a jelen kiírásban szereplő gyepmesteri tevékenység 
végzésére hány településsel áll szerződéses vagy egyéb kapcsolatban. A nyilatkozatban sorolja fel 
az érintett településeket. Amennyiben pályázó nem a saját telepén helyezi el a befogott állatokat, az 
előző nyilatkozatot köteles a telep tulajdonosával/üzemeltetőjével is elkészítetni, ez azonban nem 
mentesíti attól, hogy saját tevékenységére vonatkozóan nyilatkozzon szerződéses kapcsolatairól. 

Az ajánlatot adó mutassa be tevékenységének menetét, a vele szerződésben álló állatmenhelyet, 
állategészségügyi, esetleges állatvédő szervezeteket, ezek szerepét és helyét a tevékenységgében. 
Mutassa be a befogott állatok befogási, szállítási és tartási körülményeit. A pályázó térjen ki 
referenciáira (jelenlegi működési köre, ellátott terület, működési idő, stb.) valamint a 2019. és 2020. 
évekre vonatkozóan átlagos munkavállalói létszámra.  

A két feladatra külön-külön és együttesen is lehet az ajánlatot adni. Az együttesen 
ajánlatot adók árajánlatukat a két feladatra vonatkozóan bontsák meg. 

Az árajánlatot az alábbiakra kitérve és a következő bontásban kell megadni: 

a)      Állati hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanná tétele, az érintett terület 
fertőtlenítése: 

-          átalánydíj (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismertetése – pl. készenléti díj, 
kiszállások száma, stb.) és/vagy 

-          egyszeri kiszállás díja, az átalányban rögzítetten felüli külön kiszállás; 
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-          továbbá a felmerülő külön költségek, plusz díjak (pl. nagyobb testű állattetemek esetén, 10 
kg-onkénti meghatározásban); 

-          a tevékenység dokumentálása (digitális fényképezőgéppel történő rögzítése). 

b) A település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti 
tartása, őrzése: 

-          átalánydíj, (havi fix díj, a benne foglalt szolgáltatás pontos ismertetése – kiszállások száma, 
kiszállás költsége – pl. km/Ft – begyűjtött állatokkal kapcsolatos költségek ismertetése; egy állat 
befogásának költségei, tartási költségei, tulajdonos felkutatásának esetleges költségei); 

-          alkalmi kiszállás díja külön hívásra (értesítés módja, valamint árajánlat lebontva a konkrét 
költségekre, pl. állat befogásának díja, üzemanyagköltség, kiszállási díj, bódítószer használata, 
stb.) ill. az átalányban rögzítetten felüli kiszállás díja; 

-          a tevékenység dokumentálása, a befogott álatok digitális fényképezőgéppel történő 
rögzítése, és ennek 1 napon belüli megküldése az Önkormányzat részére. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá: 

- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím) 
- Kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét) 
- A rész elnevezését amelyre az ajánlatot teszik 
- Ajánlati ár 
- Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) 
-Nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontjában 
meghatározott átlátható szervezetnek minősül 
 

Érvénytelen az az ajánlat, - és így az elbírálás során nem kerül értékelésre – amelyik a jelen pontban 
meghatározott formai és tartalmi követelmények bármelyikének nem felel meg, illetve az elírt 
nyilatkozatok bármelyikét nem, vagy nem valós adattartalommal tartalmazza. 

Érvénytelen továbbá a jogszabály előírásával ellentétes ajánlat, valamint az irreálisan alacsony árat 
tartalmazó ajánlat is (irreálisan alacsony ár: a szolgáltatás szokásos piaci értékének 70%-át el nem 
érő ár.) 

Elbírálás határideje:  

A Képviselő-testület a pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtását követő rendes képviselő-testületi 
ülésén dönt. Az elbírálás szempontja az ajánlatkérő számára összességében legelőnyösebb ajánlat. 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről. 

Felvilágosítás: 

Az ajánlattal kapcsolatosan további felvilágosítást nyújt: Fetterné Ferenczy Beatrix Városrendészeti 

és Környezetvédelmi irodavezető személyesen vagy telefonon munkaidőben. Tel: 06-26-340-

266/106 

Mobil: 06709849833 

 

Budakalász Város Önkormányzata 
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