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4. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. június 16-i soron kívüli nyílt ülésére
a kóbor állatok befogására vonatkozó szerződés megkötéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján
a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és az
azokról való megfelelő gondoskodás biztosítása. Sávoly Község Önkormányzata 2021. szeptember
30. napján szerződést kötött az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesülettel (8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 49/6.), és megbízta a kötelező önkormányzati feladatok ellátásával.
2022. január 1. napján lépett hatályba a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és
elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely a belterület tekintetében a kóbor állatok
befogásának részletszabályait tartalmazza.
A Korm. rendelet már valamennyi település tekintetében megköveteli a feladat ebrendészeti telep
útján történő ellátását, amelyet természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés, önkormányzati
társulás vagy az önkormányzat saját szervezete keretein belül kell megvalósítani.
A korábbi szabályokhoz képest elsősorban az ebrendészeti telepek adminisztratív teendői bővültek
(adatszolgáltatási, működési szabályzat elfogadása, a nyilvántartások adattartalmának pontos
meghatározása), de a műszaki követelmények is szigorodtak, illetve pontosabb meghatározásukra
került sor. A 2022. január 1. napján már működő gyepmesteri telepeknek csak 2022. július 1. napjától
kell megfelelniük az új előírásoknak.
A Korm. rendeletben újításként jelent meg az is, hogy a kóbor állat tulajdonának átruházásáról,
végleges elhelyezéséről, valamint élete megengedett módon történő kioltásáról a jegyzőnek kell
gondoskodnia, de e feladatainak ellátásáról megállapodást köthet az ebrendészeti telep
üzemeltetőjével.
A Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően átdolgozásra került a korábban megkötött szerződés.
A jobb követhetőség és alkalmazhatóság érdekében célszerűbb új szerződést kötni 2022. július 1.-ei
hatállyal és a jelenleg szerződést 2022. június 30.-ai hatállyal megszüntetni.
Kérem, hogy a képviselőtestület az előterjesztést tárgyalja meg.

Határozati javaslat
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kóbor állatok befogására vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület 8800
Nagykanizsa, Erdész u. 49/6. szám alatti szolgáltatóval az előterjesztéshez mellékelt tartalmú
szerződést köti, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Schuller Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint
Sávoly, 2022. június 7.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

melléklet
SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület (engedély száma:
ZAI/040/961-12/2016, adószám: 18954650-1-20, székhely: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 49/6.,
képviseli: Varga Károlyné elnök), mint Szolgáltató,
másrészről Sávoly Község Önkormányzata (székhely: 8732 Sávoly, Petőfi u. 14. Adószám:
15396592-2-14, képviselő: Schuller Tibor polgármester), mint Megrendelő
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Szerződő felek megállapítják, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata
a település belterületén a kóbor állatok befogása és az azokról való megfelelő gondoskodás
biztosítása.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő az 1. pont szerinti kötelező
önkormányzati feladatok ellátásával Szolgáltatót bízza meg az alábbiak szerint.
3. Szolgáltató vállalja, hogy az 1. pont szerinti feladatellátást az Állat-egészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 FM (V. 28.) rendeletnek és a vonatkozó állatvédelmi
törvénynek, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjog átruházásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm.
rendeletnek megfelelve látja el.
4. Szolgáltató kijelenti, hogy a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, a
gyepmesteri szolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel és előírt
képesítéssel rendelkezik. Változás esetén erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
5. A Szolgáltató által vállalt feladatok részletesen:
a) A kóbor ebek átvételére folyamatos rendelkezésre állás.
b) A település belterületének szükség szerinti rendszeres bejárása, azzal, hogy a
Megrendelő folyamatosan ellenőrzi a területet az ott található kóbor állatok
felderítése végett.
c) Az önkormányzat képviseletében eljáró személy bejelentésére kiszállás, a kóbor
ebek lehetséges legkíméletesebb módon történő befogásának megkísérlése és
szükséges gyepmesteri, állatmentési feladat elvégzése a lehető legrövidebb időn
belül, de legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül.
d) Közintézmény 100 méteres körzetében előforduló vagy a lakosságra fenyegetést
jelentő kóbor állat befogása haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül és a befogási
kísérletet mindaddig történő folytatása, amíg az eredményre nem vezet.
e) Ebzárlat idején – a járási hivatal által megállapított időközökben – a zárlat alatt álló
területen a tilalom ellenére szabadon talált kóbor állat befogása.
f) Ha a kóbor állat magánterületen tartózkodik, befogását akkor kísérli meg, ha
a) az adott terület tulajdonosa kéri, és egyidejűleg kötelezettséget vállal az
együttműködésre és a munkavégzés feltételeinek biztosítására, vagy
b) az állat befogását hatóság rendeli el.
g) Bejelentés minden nap 8.00 órától 16.00 óráig tehető a +36 30/661-91-78, valamint
a +36 30/400-13-68 telefonszámokon vagy az info@eletter-kanizsa.hu email címen.

h) Kóbor ebek, állatok befogása a saját maga által biztosított eszközökkel,
felszereléssel és járművel.
i) A kóbor állat befogásakor
a) a 8800 Nagykanizsa, Ady u. 0194/3 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban:
telephely) azonnal ellenőrzi, hogy az állat transzponderrel vagy egyéb módon
jelölt-e,
b) a telephelyén sürgős esetben azonnal, de legkésőbb 24 órán belül állatorvosi
egészségügyi vizsgálatot végeztet, és
c) a befogást követő 24 órán belül megkezdi a tulajdonos felkutatását, és
megkísérli az értesítését.
Amennyiben megállapítja az ellenőrzés során, hogy a kóbor állat rendelkezik
transzponderrel, megkísérli az állat tulajdonosával történő kapcsolatfelvételt.
j) Állatorvosi ellátás biztosítása a beszállított állatok számára.
k) A befogadott állatokat a telephelyén az állatvédelmi törvény előírásainak
megfelelően elhelyezi, 15 napig megfigyelés alatt tartja, elhelyezésüket, ellátásukat
és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja, és a telephely
járványmentes állapotának fenntartása érdekében az állatokat a szükséges
védőoltásokkal ellátja.
l) A befogott ebek elszállításáról igazolás kiállítása (Befogadási lap), melyet a
Megrendelő képviselője aláírásával hitelesít.
6. Megrendelő vállalja:
a) A feladat hatékony ellátásához a Szolgáltató számára a szükséges információk és
adatok szolgáltatása.
b) A Szolgáltató által elszállított ebekről a helyi fórumon keresztül a lakosság
értesítése.
c) Az elszállított állatért jelentkező tulajdonos írásbeli nyilatkoztatása (2. sz.
melléklet) a tulajdonosi jogviszonyról.
7. Szerződő felek megállapodnak abban, ha a befogott állat gazdája kideríthető, úgy a befogás
költségeit a Megrendelő a tulajdonosra terheli.
8. A Szolgáltató egyidejűleg maximum 5 db kutya befogadását vállalja, ettől rendkívüli
esetben külön egyeztetést követően lehet csak eltérni.
9. A Szolgáltató garantálja, hogy a telephelyén elhelyezett állatok a jogszabályban
meghatározott egyedi azonosítókkal, oltásokkal és az önkormányzat által kiállított
tulajdonosi nyilatkozattal (2. sz. melléklet) kerülnek kiadásra az értük jelentkező
tulajdonosnak. Amennyiben a kóbor állat a befogáskor érvényes veszettség elleni oltással
nem rendelkezik, a kiadást megelőzően veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni és
ezzel egyidejűleg széles spektrumú féreghajtó szerrel kell kezelni. A kóbor állat a
transzponder behelyezés, oltás és oltási igazolvány kiadása után adható ki, melynek
költségét a tulajdonos köteles megfizetni a Szolgáltató 10918001-00000019-31350000
számú számlájára.
10. Amennyiben a tulajdonos a 2. melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat nélkül jelentkezik
az állatért, úgy a tulajdonos kilétéről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a
Megrendelőt. Az átadott információkat a Megrendelő kizárólag az állat befogási díjának
beszedése ügyében használja fel.

11. A Szolgáltató sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezet a befogott, a leadott, valamint a
telepen elhullott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról (amennyiben az állat kora nem
állapítható meg egyértelműen, úgy a becsült koráról), ismertetőjegyéről, egyedi
azonosítójáról, immunizáltságáról, befogásának körülményeiről, helyéről, pontos idejéről,
az eb további sorsára utaló adatokat.
12. A Szolgáltatót a gyepmesteri, illetve állatvédelmi feladatok ellátásáért 2022. évtől
kezdődően a rendelkezésre állási díj évi bruttó 50.000 Ft, amelyet ÁFA nem terhel. A
rendelkezésre állási díjat a Megrendelő a Szolgáltató számlája alapján fizeti meg banki
átutalással. Szolgáltató a számlát minden tárgyév január 31. napjáig küldi meg Megrendelő
részére.
13. A Szerződés szerinti feladatellátás díjazása az 1. sz. mellékletben rögzített árak alapján
történik. A szerződő felek a térítési díjakat minden év január 31-ig vizsgálhatják felül és
szükség esetén módosíthatják a szerződést. Amennyiben a Szerződő felek között nem
születik megállapodás a térítési díjakról, úgy a Szolgáltató a felmondási idő leteltéig köteles
a meglévő szerződés szerinti árak alapján biztosítani a feladatellátást.
14. A szolgáltatási díjról a Szolgáltató alkalmanként számlát bocsát ki, amelyet banki
átutalással kell a Megrendelőnek a kibocsátott számla szerint megfizetni.
15. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a bejelentése alapján a Szolgáltató
kiszállásával kapcsolatban felmerült 1. melléklet b) és c) pontok szerinti kiszállási díjat és
gyepmesteri óradíjat sikertelen befogás esetén is megfizetni a Szolgáltató részére.
16. Jelen szerződés 2022. július 1. napjával, határozatlan időtartamra lép hatályba.
Megrendelő és Szolgáltató egyúttal az általuk 2021. szeptember 30. napján kötött
szerződést közös megegyezéssel 2022. június 30. napjával megszünteti. Felek nyilatkoznak,
hogy a megszűnő szerződésből eredően egymással szemben semmiféle fennálló
követelésük nincs.
17. A Szerződő felek bármelyike jogosult a szerződést 30 napos felmondási idő megtartásával
írásban felmondani.
18. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, és közös megegyezéssel
módosíthatják.
19. Kapcsolattartásért felelős személyek:
a) Szolgáltató részéről: Skanecz Tamás (+36 30/6619178)
b) Megrendelő részéről: Schuller Tibor polgármester (+36 30/4466674)
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitákat elsősorban egymás
között tárgyalásos formában rendezik.
21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
22. A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.

Kelt: Sávoly, 2022. ………….

Nagykanizsa, 2022.. ………………..
Varga Károlyné
elnök
Szolgáltató

Schuller Tibor
polgármester
Megrendelő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Marcali, 2022. …………

Pappné Boros Magdolna
pénzügyi irodavezető
Mellékletek:
1. sz.: Gyepmesteri tevékenység díjai
2. sz.: Tulajdonosi nyilatkozat

1. sz. melléklet
Gyepmesteri feladatok díjai
1) kutya befogásának költsége: 30.000 Ft/db (tartalmazza a befogás díját, 14 napi tartási
költséget, a kötelező orvosi vizsgálat díját, illetve amennyiben szükséges, a végleges
altatás díját és a tetem elhelyezés költségét)
2) kiszállási díj: 300 Ft/km oda-vissza
3) gyepmester óra díja: 3.000 Ft/óra (gyepmesteri telepről történő indulástól
visszaérkezésig)
A fenti árakat ÁFA nem terheli.

2. sz. melléklet

Tulajdonosi nyilatkozat
Alulírott…………………………………………………………………………………………,
lakcím: ………………………………………………….…………………………nyilatkozom,
hogy a …………………… napján az „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület Gyepmesteri
Szolgálatának munkatársai által elszállított eb a tulajdonomat képezi.
Oltási könyv száma: ……………………………………
Chip száma: …………………………………………….

…………………………………
Tulajdonos

A fenti nyilatkozat alapján a tulajdonos a felmerülő költségeket vállalja.

Sávoly, 20…, …………. hó ……. nap.

PH.

Sávoly Község Önkormányzata nevében és megbízásából:
…………………………

