
K I V O N A T 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28-án (szerda) 16 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Gyepmesteri feladatok ellátásával és állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításával 
kapcsolatos határozatlan idejű vállalkozási szerződés megkötése 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

5/2015. (I.28.) határozat: 
 

 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok ellátására és állati 
eredetű melléktermékek ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátására határozatlan  
időtartamra az EBFARM Kft.-t (székhely: 2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75., cgjszám: 
1309152476, adószám: 23722512-1-13) által adott  90.000.-Ft/hó+ÁFA ajánlati árat 
elfogadja. A vállalkozó által előterjesztett szerződés tervezetet az alábbi módosításokkal 
fogadja el:  
 
A szerződés elnevezése kiegészül az alábbiak szerint:  
Vállalkozási szerződés gyepmesteri feladatok ellátására, állati eredetű melléktermékek 
elszállítására, ártalmatlanítására 
 
A szerződés 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
1. A megbízó megbízza a megbízottat a gazdátlan, elkóborolt, Tura Önkormányzat 
közigazgatási határain belül a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint 
veszélyes állatok – bejelentéstől számított 24 órán belüli – befogásával, valamint Tura 
település közterületein az állati eredetű melléktermék (így különösen a közterületen elütött, 
elhullott gazdátlan, ismeretlen tulajdonosú, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosú állatok 
tetemének) elszállításával, ártalmatlanításával.  
 
A szerződés 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
3. A megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladat ellátását az Állat-egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, valamint az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek betartásával. A 
megbízó vállalja, hogy állati eredetű melléktermék – így különösen elhullott állat tetemének – 
elszállításáról, ártalmatlanításáról az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet tájékoztatja.  
 
A szerződés 15. pontja kiegészül az alábbiak szerint:  
15. Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az Állat-egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az ebrendészeti jogszabályok, valamint az 
Önkormányzat rendeletének vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak. 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésnek a Képviselő-
testület által meghatározott fenti módosításokkal, kiegészítésekkel történő aláírására.  
 
Határidő: azonnal ill. folyamatos  
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI    MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
Gyepmesteri feladatok ellátására, állati eredetű melléktermékek 

elszállítására, ártalmatlanítására  
 

Amely létrejött alulírott napon és helyen Tura Város Önkormányzata (2194 Tura, Petőfi S. tér 1.), mint 
megbízó, és EBFARM Kft. ( székhely: 2115 Vácszentlászló, Erdő u.75., cégjegyzékszám: 1309152476, 
asz: 23722512-1-13), képviseli Sipos József, mint megbízott között ebrendészeti feladatok ellátására. A 
felek megállapodnak, hogy a gyepmesteri feladatokat a megbízott ellátja az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megbízó megbízza a megbízottat a gazdátlan, elkóborolt, Tura Önkormányzat közigazgatási 
határain belül a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint veszélyes állatok – 
bejelentéstől számított 24 órán belüli – befogásával, valamint Tura település közterületein az állati 
eredetű melléktermék (így különösen a közterületen elütött, elhullott gazdátlan, ismeretlen tulajdonosú, 
ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosú állatok tetemének) elszállításával, ártalmatlanításával. A 
megbízás kiterjed az eb tulajdonosok ellenőrzésére is. 

 
2. A feladat ellátása során a megbízó részéről a kapcsolattartó Gólya Péterné köztisztviselő, a 
megbízott részéről Sipos József. 
 
 
3. A megbízott vállalja, az 1. pontban megjelölt feladat ellátását az Állat-egészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek betartásával. A megbízó vállalja, hogy állati eredetű 
melléktermék – így különösen elhullott állat tetemének – elszállításáról, ártalmatlanításáról az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervet tájékoztatja.  
 
4. A megbízási jogviszony határozatlan időre szól, a felmondás 30 nap bármely fél részéről írásban. 

 
5. A gyepmester a befogott állatról fotót készít, melyet a honlapján megjelenít. A befogott állatokat 14 
napig felügyelet alatt tartja, amely idő alatt az állat különböző vizsgálatokon megy át (vizuális, 



szomatikus, pszichés), amelynek alapján szóbeli szakvéleményt ad az örökbeadhatóságról, vagy 
további sorsáról. 
 
6. A 14 nap várakozási idő alatt a befogott állatokat csak eredeti tulajdonosuknak adhatja ki a 
gyepmester. A tulajdonos oltási könyvvel, valamint az állat törzskönyvével igazolja, hogy övé az adott 
állat. 14 nap után - a ki nem váltott ebbel – a gyepmester jogszabályokban előírtak szerint rendelkezik; 
 
7. A tetoválási és/vagy chippel ellátott beazonosítható állat napi tartása 2000 Ft (azaz kétezer forint), 
valamint az ezen felül felmerülő (pl: orvosi, szállítási) költségek megfizetése a tulajdonost terhelik. 

 
8. Az Önkormányzat vállalja a hatáskörébe tartozó bírságok kiszabását, és azok behajtását, valamint a 
szakszerű altatási költség, számla ellenében történő kifizetését. 

 
9. Az önkormányzat vállalja, hogy a hatósági intézkedés során tulajdonból elhozott kutyáért 7000.-Ft/ 
egyed + áfa (azaz hétezer forint/egyed +áfa) áron külön számla ellenében a számla leadását követően 
készpénzben kifizeti. 

 
10. A gyepmesteri szolgáltatásokért 90.000 Ft + áfa (azaz kilencvenezer forint + áfa )/hó fizet ki az 
Önkormányzat, számla ellenében, a számla leadását követő 5 napon belül a megadott számlaszámra. 
 
11. Az Önkormányzat a lakosságot tájékoztatja a gyepmesteri szolgáltatásokról, a gyepmester 24 órás 
telefonos elérhetőségéről, valamint e-mail címéről. 
 
12. A gyepmester kijelenti, hogy a megfelelő szakhatósági engedélyekkel és képesítéssel rendelkezik.        

 
13. A 10. pontban meghatározott díjazás a fentieken túl tartalmazza kiszállás költségét, a befogással, 
megfelelő elhelyezéssel, szakszerű ellátással, esetleges gyógykezeléssel, altatással kapcsolatos 
valamennyi kiadást. 

 
14. A megbízott által ellátandó feladatokkal kapcsolatos utasítási és ellenőrzési jog gyakorlására, 
valamint a teljesítés igazolására a Polgármester jogosult. 

 
15. Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény, az ebrendészeti jogszabályok, valamint az Önkormányzat rendeletének vonatkozó hatályos 
rendelkezései az irányadóak. 
Szerződő felek jelen szerződést alulírott napon és helyen, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.   

  
 

       Tura,  2015. január ….. 
 
 
 
        …………………………..                                                                  …………………………….. 
Szendrei Ferenc  polgármester                                                                      EBFARM Kft. 
Tura Város Önkormányzata                                                                  Sipos József ügyvezető ig.                                            
  
 


