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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 20-i ülésére
az ebrendészeti szolgáltatási szerződés megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor
állatok befogása.
Ezen feladatot Marcali Város Önkormányzata 2015. április 1.-től Makai István Marcali, Május 1.
u. 4. szám alatti vállalkozóval (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött szolgáltatási szerződés útján
látja el.
A Szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 5. pontja kimondta, hogy a Szolgáltató
vállalja, hogy a 3. és 4. pontban rögzített feladatellátás díját 2020. január 1-ig nem emeli.
A Szolgáltató az önkormányzat felé jelezte díj emelési szándékát, melyet az elszállított tetemek
leadási árának jelentős emelkedésével, valamint a minimálbér emelésével és a gépjárművek
fenntartási költségeinek emelkedésével indokolt. Továbbá a továbbiakban nem egyéni
vállalkozóként, hanem gazdasági társaságként (Ebrendészeti Kft.) kívánja a szolgáltatást végezni.
Az előterjesztéshez csatolt szolgáltatási szerződés tartalmazza az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott, valamint az Állategészségügyi
Szabályok kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletben nevesített gyepmester által
ellátandó feladatokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ebrendészeti szolgáltatás végzésével Makai István
Marcali Május 1. u. 4. szám alatti lakos által képviselt Ebrendészeti Kft.-t bízza meg a jelen
előterjesztéshez mellékelt szolgáltatási szerződés alapján.
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Közigazgatási területén a
kóbor állatok befogása, őrzése, értékesítése vagy ártalmatlanná tétele és az elhullott állatok
tetemének összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása feladatellátásra vonatkozó szerződést az
Ebrendészeti Kft.-vel (képviseli: Makai István, 8700 Marcali, Május 1. u. 4.) köti meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Marcali, 2020. február 18.
Dr. Sütő László

polgármester

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Marcali Város Önkormányzata, (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
képviseli Dr. Sütő László polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Ebrendészeti Kft. (8700 Marcali, Május 1. u. 4.) képviseli Makai István, mint
Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között, (a továbbiakban együtt: Felek) Marcali Város
Közigazgatási területén kóbor állatok befogása, őrzése, értékesítése vagy ártalmatlanná tétele és
az elhullott állatok tetemének összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása céljából az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.)

A Szolgáltató vállalja:

1.1. Marcali Város közigazgatási területén a kóbor állatok befogását, és a szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkező saját (8700 Marcali, Május 1. u. 4.) Ebrendészeti Telepére (a
továbbiakban: Telep) szállítását és tartását a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.
1.2. A kóbor ebek befogása érdekében havi egy alkalommal rendszertelen időpontokban
járőrözik Marcali Város belterületén, melyről a Városi Rendészetet előzetesen értesíti
abból a célból, hogy a Városi Rendészet egy alkalmazottja a terület bejáráson vele részt
vehessen.
1.3.

A lakosság által tett és a Városi Rendészet útján továbbított bejelentést követő 24 órán
belül megkísérli a kóbor állat befogását, melyhez a bejelentőt együttműködésre felkéri.

1.4. Sikertelen befogás estén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt tartja, és amennyiben
ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, jelzi a Megrendelőnek, hogy az
ebtartási jogszabályok megszegőivel szemben a Megrendelő saját hatáskörében járjon el.
1.5. Közintézmények (pl. iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén
előforduló agresszív kóbor állatok befogását haladéktalanul megkísérli, és a kísérletet
mindaddig folytatja, amíg az eredményre nem vezet.
1.6. A befogások, illetve a terület ellenőrzése
„EBRENDÉSZETI SZOLGÁLAT”-ot végez.

alkalmával

a
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1.7. A megkísérelt vagy elvégzett befogást e szerződés melléklete szerinti
„Befogási lap”-on rögzíti, amit a Megrendelő aláírásával igazol, és amelynek egy
másolati példánya a Megrendelőt illeti meg. Minden egyes ebről külön befogási lapot kell
készíteni. A Szolgáltató lehetővé teszi a Megrendelő részére, hogy a befogott állatról
fényképfelvételt készítsen.
1.8. A befogott kóbor ebeket legalább 15 napig a Telepen tartja, elhelyezésüket, ellátásukat és
őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja, és a Telep
járványmentes állapotának fenntartása érdekében az állatokat a szükséges védőoltásokkal
ellátja.
1.9. A tulajdonos jelentkezése esetén – az eb befogásával és elhelyezésével (tartásával)
kapcsolatos költségek megtérítése, valamint kötelező oltásának igazolása ellenében –
részére az ebet kiadja. Amennyiben az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban,
transzponder behelyezés, oltás és oltási igazolvány kiadása után adható ki, melynek
költségét a tulajdonos köteles megfizetni a Marcali Város Önkormányzata 1040394739411321-00000000 számú számlájára.

1.10. A kóbor állatok befogását az állatok kíméletével, az állatvédelmi törvény előírásainak
betartásával végzi.
1.11. A befogott ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az
állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, az eb további sorsára utaló adatokat.
1.12. Marcali Város közigazgatási területéről a tudomására jutástól számított 24 órán belül
elhullott állatok tetemének (eb, macska, madár, róka, stb.) összegyűjtését és ártalmatlanná
tételét, mely során a begyűjtött állattetemeket a Szolgáltató a vele szerződéses
jogviszonyban álló, a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező ATEV
Böhönyei telepére szállítja.
2.

Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére, melyért teljes felelősséggel tartozik.

3.

Felek az 1.1.-1.12. pontban részletezett feladatellátás díját havi bruttó 180.000 Ft
összegben határozzák meg, mely összeg évi 40 db kóbor eb befogását tartalmazza. 2020.
március 1.-től az ezen felüli befogott ebek után a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani a
következő díjtételek figyelembevételével:
600 Ft/Km;
12.500 Ft/Óra/Ft/Fő;
Veszettség elleni oltás: 5500 Ft;
Csipezés: 5500 Ft;
1 napi tartás 2000 Ft/nap x 15 = 30.000 Ft.

4.

Szolgáltató a 3. pontban rögzített feladatellátás díjának módosítását a KSH által közzé tett
előző évre vonatkozó infláció mértékének megfelelően kérheti tárgyév január 1. napjától
kezdődően.

5.

Szolgáltató rendelkezésre áll kóbor állatokkal kapcsolatos rendőrségi, hatósági ügyekben
(a hatóság által jogerősen elkobzott állatok elszállítása, illetve átvétele elkobzás, tartás
megtiltása stb.)

6.

Szolgáltató köteles évente a tárgyévet követő május hó 31. napjáig teljes körű beszámolót
készíteni Megrendelő számára.

7.

A Megrendelő vállalja:

7.1. A kóbor ebekkel kapcsolatos bejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül a Városi
Rendészet útján a Szolgáltatóhoz továbbítja.
7.2. Megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását, a jelöletlen ebek befogásáról a Marcali
Város honlapján és a Marcali Portálon keresztül értesíti a lakosságot. A tulajdonos
jelentkezése esetén – részére az eb befogásával és elhelyezésével (tartásával) kapcsolatos
költségek megtérítése ellenében, valamint kötelező oltásának igazolását követően,
(amennyiben az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, transzponder
behelyezés, oltás és oltási igazolvány költségeinek a Marcali Város Önkormányzata
10403947-39411321-00000000 számú számlájára történő megfizetését követően) – az eb
kiadásához szükséges igazolást kiadja.
7.3. Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1.-1.12. pontokban részletezett feladatvállalási díjat,
mely 2020. március 1.-től havi bruttó 180.000 Ft. a Városi Rendészet és a Marcali Város
Önkormányzata GAMESZ Szervezete teljesítésigazolásával ellátott számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással a Szolgáltató HU 29 10700172
66806329 51100005 számú számlájára teljesíti.

8.

Marcali Város közigazgatási területén begyűjtött és a Telepre beszállított, ki nem váltott
kóbor ebekkel a Szolgáltató a vonatkozó előírások betartásával a befogást követő 16.
naptól szabadon rendelkezik. Ez azonban nem jelentheti az ebek életének egészségügyi
indok nélküli kioltását. Ennek során az állatokat – a jogszabályban meghatározott célokra
– értékesítheti. Az értékesítésnél az állategészségügyi előírásokat (védőoltás,
féregtelenítés, transzponderrel történő megjelölés) érvényesíteni kell.

9.

Megrendelő és Szolgáltató a Magyar Közút Nonprofít Zrt. kezelésébe tartozó utakon
található elhullott állattetemeket a Magyar Közút Nonprofít Zrt.-nek köteles bejelenteni.

10.

Szolgáltató a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a mindenkor hatályos (állatvédelmi,
közegészségügyi, állategészségügyi és egyéb a tevékenységével kapcsolatos)
jogszabályokat ismeri, az abban foglaltakat betartja.

11.

A szerződés 2020. március 1.-től határozatlan időre szól, közös megegyezéssel
módosítható, illetve felbontható.

12.

Felek a szerződésben foglaltak teljesítését a Szolgáltató tájékoztatója alapján évente
értékelik.

13.

A szerződés bármely fél részéről írásban 2 hónapos felmondási idővel kártalanítási igény
nélkül felmondható.

14.

Amennyiben a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit bármelyik fél megszegi és
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti azt, úgy a másik fél jogosult a szerződés – írásban
történő, másik félhez címzett – azonnali hatályú felmondására.

15.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az állatvédelmi és
állategészségügyi jogszabályok idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

16.

A Felek kikötik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás
útján, egyeztetéssel rendezik, melynek eredménytelensége esetén a Marcali Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a szerződést annak elolvasása, értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve
kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül
aláírják.

Marcali, 2020.

Dr. Sütő László
Polgármester
Megrendelő

Ebrendészeti Kft.
Makai István
Szolgáltató

Árjegyzék! 2020. évben
1, Altatás nélküli módszerrel befogott ebek esetében (szerződésesek egyedi,
nincs KM és Óra)
-600,- Ft / Km
-12500,- Ft / Óra / Ft/Fő
-Veszettség elleni oltás:
- Csippezés:
- 1 napi tartás 2000 Ft/nap X 14 =
- Végleges altatás:
-Ártalmatlanítás:
Összesen:

5500,- Ft
5500,-Ft
28000,- Ft
18 000,- Ft
10000,- Ft
67 000,-Ft/DB

2. Altatásos módszerrel befogott ebek esetén: az előzőekben leírtakat tovább
terheli a felhasznált anyagok árával.
- Altatás
6500,-Ft/adag
- paszta
8000,-Ft/doboz
3. Gázolásos tetem eltakarítása, ártalmatlanítása, a terület fertőtlenítése.
- 600,- Ft/Km
- 12500,- Ft/Fő/ó.
 10000,- Ft/db ártalmatlanítás. Egyéb állat 220 Ft./kg (külön
egyeztetéssel)
 6000,- Ft / terület fertőtlenítése.
 Szerződéses
partnereinknek
50%
Árengedményt
adunk
tetemelszállításra (csak belterületi tetemeket szállítjuk el).

a

4. Szerződéses partner /megállapodás szerint havidíjas.
Árainkat ÁFA terheli az árváltoztatás jogát az anyagok és az infláció
emelkedésének mértékével fenntartjuk.

Ebrendeszet@gmail.com
Makai István 0036304745157 8709 Marcali Május.1.u.4.

Melléklet
BEFOGÁSI

LAP

felügyelet nélküli/kóbor eb befogásáról

Készült: 202…. ………………………. hó ………. nap …………. óra …………… perckor
Marcali Város ………………………………………... utca/tér …………………... házszám
Jelen vannak: ………………………………………….
………………………………………….

befogást végző,
Városi Rendészet,

………………………………………….
Tényállás rövid leírása: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A befogott eb leírása (fajta, szín, ivar, nagyság, esetleges ismertetőjelek):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A befogott eb tulajdonosa ismert/nem ismert.*
Amennyiben a befogott eb tulajdonosa ismert:
A tulajdonos neve: ………………………………………………………..
A tulajdonos címe: ………………………………………………………...
A befogást követő intézkedések:*
a)

b)

A befogás ideje alatt jelentkező tulajdonos részére – az eb veszettség ellni oltásának
igazolása és az eljárás során keletkezett költségek arányos részének megtérítése után –
az ebet a visszaadták.
Az ebet az Ebrendészeti Telepre szállítják.

Egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………….
………………………..…...
befogást végző
*megfelelő rész aláhúzandó

……………………………….
Városi Rendészet

……………………………...

