
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2021. december 22-én (szerdán) 17.00 óra 

 
kezdettel soron kívüli, nyílt, azt követően zárt ülést tart a Községháza házasságkötő 
termében, melyre tisztelettel meghívom.  
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 

Napirendi pont javaslat: 
 

1.) A kóbor kutyák befogásáról szóló megbízási szerződés elfogadásáról 
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 
 
 

Zárt ülés napirendi pontjai: 
 
 
 

1.) Zagyvarékas, Szabadság tér 3/1/B. sz. alatti szolgálati lakásba bérlő kijelöléséről 
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 
 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2021. december 21. 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  
           polgármester  



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. december 22-i ülésére 

 

A kóbor kutyák befogásáról szóló megbízási szerződés elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 2018. szeptember 25-én kötött szerződést a Menhely az 
Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány)a 
kóbor ebek befogására. A megbízási szerződésben az Alapítvány vállalta, hogy a község utcáinak 
havonkénti bejárását, kóbor ebek és veszélyes állatok befogását, 15 napos megfigyelését, gondozását, 
telephelyre szállítását.  

Az alábbi díjazás fejében végezték a munkát: 

a) 50.000/hó rendelkezésre állási díj 
b) 12.000 Ft/alkalom egyszeri kiszállási díj 
c) 25.000 Ft/kutya, ami tartalmazza a befogási, veszettség elleni oltás és tartási díjat. 

2019. év óta tárgyalásokat folytattunk Jászladány Nagyközség Önkormányzatával, mivel ott  a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelői Intézmény (NÜVI) kialakított egy gyepmesteri telepet. 
Hatósági engedély birtokában ellátja az állatvédelmi törvényben meghatározott, település 
belterületén a kóbor ebek befogására vonatkozó önkormányzati feladatot 

A jászladányi gyepmesteri telep fejlesztésének köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy nálunk is 
elláthassa ezt a feladatot.  

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a költségeket: 

 állatorvosi költség    9.000,- Ft/eb 

 tartási költség:     1.000,- Ft/nap/eb, de legfeljebb 14 nap 

 elhullott állat ártalmatlanná tétele:   5.000,- Ft/eb 

 eb elszállításának díja:    50 Ft/km 

A fentiek alapján 1 eb elszállítása legfeljebb bruttó 28.000 Ft + kiszállási díj, amely összeget 
befolyásolhatja, ha az eb tulajdonosa a jogszabályban meghatározott 14 napon belül jelentkezik az 
állatért. 

Mivel Jászladány közelebb van mint Kecskemét, valamint a díj is kedvezőbb, javaslom a Képviselő-
testületnek a mellékelt megbízási szerződés elfogadását. 

Az Alapítvány a szerződést hajlandó 2021. december 1. nappal megszüntetni, a NÜVI pedig 2022. 
január 1-től el tudja a feladatot látni. 

 



Zagyvarékas, 2021. december 21. 

 

      Kurucz László Árpád 

      polgármester 

 

____/2021.(____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

A kóbor kutyák befogásáról szóló megbízási szerződés elfogadásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 1. nappal felmondja a 
2018. szeptember 25-én kötött szerződést a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi 
Közhasznú Alapítvánnyal. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézménnyel (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) a határozat melléklete szerinti megbízási 
szerződés megkötéséhez hozzájárul.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány (6000 

Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b.) 
4. Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 

 

Melléklet a ____/2021.(_____) Kt. határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  

egyrészről: Zagyvarékas Község Önkormányzata     

székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.     

adószám:15733067-2-16     

törzsszáma: 733063     

képviseli: Kurucz László Árpád polgármester     



mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről:    Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 

székhely:    5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

adószám:    15576842-2-16 

törzsszáma:     576842 

képviseli:     Bagi Zsolt Arnold mb. intézményvezető 

bankszámlaszám:    10700309-45134306-51100005. 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek), között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Szerződés tárgya 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a …../….(…) számú 
határozata alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződést köt a 
Megbízottal, mint jogi személlyel. 

A jelen szerződés aláírásával a Megbízó megbízza, Megbízott a megbízást elfogadja az 
alábbi tevékenységek elvégzésére: 

Zagyvarékas község közigazgatási területén a gyepmesteri feladatok ellátása az 
érvényben lévő jogszabályoknak, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és 
hatósági előírásoknak, a Megbízó, valamint a hatósági állatorvos utasításainak 
megfelelően.  

  

2. A Szerződés időtartama 
A Szerződő felek a szerződést az 1. pontban meghatározott feladat ellátására, határozott 
időre, 2022. év december hónap 31. napjáig kötik.  

Jelen szerződés 2022. év január hónap 1. napján lép hatályba. 

 

3. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei 
a) Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni. 
b) Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül 

megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 
Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. 

c) Megbízott köteles felhívni a Megbízó figyelmét az utasítása célszerűtlenségére vagy 
szakszerűtlenségére. A felvilágosítás elmaradásából eredő károkért a Megbízottat 
terheli a felelősség. 

d) Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a 
szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó 
utasításai szerint a Megbízó kockázatára elláthatja. Ha azonban az utasítás 



végrehajtása jogszabály, illetve hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Megbízott köteles a teljesítés 
megtagadására. 

e) A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a 
szerződésszerű teljesítést elfogadni. 

f) A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve 
kívánságára tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

g) A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a 
jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő 
kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

h) Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

i) Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez 
szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a 
Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a 
Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

 

3.1. Megbízott kötelezettségei a gyepmesteri feladatok ellátása során: 

a) Zagyvarékas község közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, biztonságos 
elhelyezésével, őrzésével, gondozásával, értékesítésével, végső esetben 
ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatokat ellátja.  

b) A hatóság által véglegesen elkobzott állatokat elszállítja, illetve átveszi.  
c) A feladatellátásban használt eszközöket, felszerelési tárgyakat, a gyepmesteri telep 

kenneljeit, területét rendszeresen karbantartja, tisztán tartja és fertőtleníti. 
d) Ellátja a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, 

naprakészen. 
 A gyepmesteri telep tevékenységéről naprakész nyilvántartást vezet. 
 A gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatokról külön nyilvántartást 

vezet. 
 A gyepmesteri telepen elhelyezett minden állatról – a gyepmesteri telepre kerülés 

sorrendjében – sorszámmal ellátott nyilvántartást vezet, melyet azonnal, napra 
készen állít ki és azon állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket (pl. 
végleges elaltatás, eladás, átadás, elhullás stb.) folyamatosan feltünteti. 

e) A kóbor ebek befogását az állatok kíméletével hajtja végre, végzi az állatok 
szükségessé váló – az állatvédelem követelményeinek megfelelő – szállítását, 
elhelyezését és ellátását. 

f) A befogott ebeknél transzpondert olvas. 

g) A befogott ebekről nyilvántartást vezet. 



h) Ismeretlen előéletű kutyát és macskát legalább 14 napig elkülönítetten tartja, az 
állategészségügyi előírások alapján, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a 
jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja. 

i) A ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásával szabadon rendelkezik, az állatokat értékesítheti. 

j) A gyepmesteri telepre bekerült állatokat az állatorvossal megvizsgáltatja, 
közreműködik a szükség szerinti külső és belső parazitáktól mentesítésben, valamint 
szükség szerint a védőoltás beadásában. 

k) A gyepmesteri telepen elhullott állat ártalmatlanná tételét a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elvégezteti. 

l) Az állatok kiadása előtt az állatorvossal együtt megállapítja, hogy megvannak-e a 
kiadás feltételei. 

m) Beszerzi az állatok etetéséhez szükséges táplálékot, gondoskodik az állateledel 
szakszerű tárolásáról, felhasználásáról. 

n) A tulajdonos által tovább tartani nem kívánt, átadásra felkínált állat átvétele és 
ebtelepre történő szállítása, a költségtérítés és lemondó nyilatkozat ellenében. 

 

4. Megbízási díj, fizetési feltételek 
a) A Szerződő felek a Megbízottat megillető megbízási díj összegét az alábbiak szerint 

határozzák meg: 
 állatorvosi költség:    9.000,- Ft/eb 
 tartási költség:   1.000,- Ft/nap/eb, de legfeljebb 14 nap 
 elhullott állat ártalmatlanná tétele:  5.000,- Ft/eb 
 eb elszállításának díja:  50 Ft/km 

. 
b) Megbízottat a megbízási díj abban az esetben is megilleti, ha eljárása nem vezetett 

eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a 
Megbízott neki felróhatóan járt el. Amennyiben azonban az eredmény részben vagy 
egészben azért maradt el, mert a Megbízott neki felróhatóan járt el, a Megbízó jogosult 
a megbízási díj arányos csökkentésére vagy kifizetésének megtagadására. 

c) A megbízási díj a Megbízó által – a kóbor állat befogását követő 14 nap elteltével – 
kiállított számlát követő 8 napon belül esedékes.  

 

5. A Szerződés felmondása 
a) A Szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 
b) Megbízó rendkívüli felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak 

a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése 
miatt került sor. 

c) Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a 
Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó 
szerződésszegése miatt került sor. 

d) A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez 
a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból 
a megbízás folytán jogosan felhasznált. 



e) A szerződés tartalma alatt, a szerződést érintő jogszabályokban bekövetkező változás 
esetén a Szerződő felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel, azonnali hatállyal 
megszüntetni. 
 
 
 
 

6. Egyéb rendelkezések 
a) A Megbízót a jelen szerződés tárgyát képező feladat elvégzése tekintetében megilleti 

az ellenőrzés joga, amelyet a Megbízott biztosítani köteles a Megbízó nevében eljáró 
személy részére. 

b) Szerződő felek rögzítik, hogy a gyepmesteri telepen nyitvatartási ideje: 
Előre egyeztetett időpontban: hétfőtől péntekig 08.00 órától 16.00 óráig  

Elérhetőség: Rácz Tamás József: 0670/670-5427. 

c) Jelen szerződés módosítása csak a Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, 
írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem 
eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az 
érvénytelen rendelkezést a szerződéskötés-kori ügyleti akaratuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel pótolják. 

d) A Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy a jelen szerződés 
aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, a szerződés hatályba 
lépéséhez további jogcselekmény nem szükséges.  

e) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében 
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az 
alábbiakra: 

 az Állategészségügyi Szabályzatról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, 
 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 
 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 
 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 

(II.26.) Korm. rendelet, 
 a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) 

FVM rendelet 
f) Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem 
vezetett eredményre. 

g) Ha a jogviták rendezése tárgyalások útján nem lehetséges, úgy a Jászberényi 
Járásbíróságot jelölik ki. 

 

A jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

A Szerződő felek a jelen 4 számozott oldalból álló, egymással szó szerint mindenben 
megegyező Megbízási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 



mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 4 darab magyar nyelvű példányban, 
melyből 2 példány a Megbízót és 2 példány a Megbízottat illeti meg. 

 

Kelt: ……….., 2021.december     Jászladány, 2021. december 

 

 

........................................... ......................................... 

Megbízó Megbízott 

  

 




