
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

208/2020. (VII.14.) határozata 

 

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

alábbi gyepmesteri megállapodást Egyek Nagyközség Önkormányzatával megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Barta Miklós Ferenc polgármester 

 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről Egyek Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 4069 Egyek, Fő út 3., 

levelezési cím: ua., képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester), mint Szolgáltató, 

 

másrészről Buj község Önkormányzata (székhelye: 4483 Buj, Rákóczi u. 1. törzsszáma: 732219 

adószám: 15732217-2-15, képviselője: Barta Miklós Ferenc polgármester), mint Megrendelő között az 

alábbi tartalommal: 

 

1./ Megrendelő megrendeli Szolgáltatótól, Szolgáltató pedig elvállalja, hogy a Megrendelő 

közigazgatási területéről a kóborló, illetve veszélyes ebeket befogadja, a jelzéstől számított két héten 

belül. Megrendelő vállalja, hogy az ebeket a saját költségén befogja/befogatja és az egyeki gyepmesteri 

telepre (0327/4 hrsz.) szállítja/szállítatja. Felek rögzítik, hogy a szerződés és a szerződésben foglaltak, 

illetve a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatban a jogosult adatkezelő a Szolgáltató, ezért Megrendelő 

csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával szolgáltathat adatot, információt harmadik személy 

részére. 

 

2./ Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: 

Állatvédelmi törvény) meghatározott tartási idő letelte után a befogott állatok kiirtásához Egyek és Buj 

települések jegyzői hozzájárulnak. 

 

3./ A kóbor ebek befogására a Megrendelő szükséglete szerint, illetve lakossági jelzés alapján kerül sor. 

Havonta 5 db vagy akár több kóbor eb is beszállítható a Szolgáltató gyepmesteri telepére, egyszerre 5-

nél több eb esetén külön egyeztetés szükséges. Veszélyeztetett területekről való befogás esetén a 

Megrendelő közterület felügyelő, polgárőr vagy az önkormányzatnál hatósági hatáskörrel bíró személyt 

biztosít, illetve ismeretlen tulajdoni viszonyokkal rendelkező ingatlanra való belépésnél amennyiben a 

kóbor eb befogása a cél úgy a Megrendelő meghatalmazása szükséges a befogást végző, irányító 

személy kérésére. 

 

4./ Felek az átadott kóbor ebek számáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet mindkét fél képviselője 

vagy meghatalmazottja aláírásával ellát.  Amennyiben a kóbor állat befogásra kerül, majd ezt követően 

az eb tulajdonosa még elszállítás előtt kéri az ebet visszajuttatni, úgy a már befogott ebre vonatkozó 

költségek a Megrendelő önkormányzatot terhelik. 

 

5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő - KSH által minden évben közzétett - lakosság 

száma alapján a Szolgáltató részére általános működési támogatást biztosít, melynek összege évi 50Ft/fő 

mely 2020. évre jelen szerződés esetén 2286 fő lakost számítva évi 114.300.-Ft. Az általános működési 

támogatásért a Szolgáltató rendelkezésre állást biztosít. 

 

 

A KSH által minden évben közzétett lakosságszám alapján számított általános működési támogatást a 

Megrendelő első alkalommal 2020. július 31-ig ezt követően minden év március 30-ig átutalja a 



Szolgáltató Takarékbank Zrt-nél vezetett 70100121-11103918 számú számlájára. Az általános 

működési támogatás meg nem fizetése esetén a Szolgáltató a szolgáltatást nem biztosítja, a szerződés 

megszüntetését vonja maga után, melyre nézve a 12. pontban foglaltak az irányadók. 

A Szolgáltató az általános működési támogatásért azzal egyenértékű kvótát biztosít, azaz a 6.pontban 

foglalt díjakon számítva jogosult lesz a befizetett támogatásért ebet beszállítani. Amennyiben a 

megfizetett támogatás felhasználásra kerül év közben úgy a továbbiakban a 6.pontban foglalt díjtételek 

kerülnek kiszámlázásra a Megrendelő felé. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződés hatálya alatt egyetlen kutyát sem szállíttat be a 

gyepmesteri telepre a támogatást a Szolgáltató nem fizeti vissza, mivel a gyepmesteri telep munkatársai 

a rendelkezésre állást biztosítják egész évben. 

 

6./A kóbor ebek tartásából felmerülő költség 25 kg-os vagy annál kisebb súlyú ebek esetén 10.000 Ft/db, 

25 kg felett, 15.000 Ft/db melyet a Megrendelő a Szolgáltató felé térít meg, a beszállított ebek száma 

alapján kiállított számla és a 4. pontban meghatározottak szerint. Megrendelő a Szolgáltató Takarékbank 

Zrt. Egyeki Kirendeltségénél vezetett 70100121-11103918 számú bankszámlaszámra átutalással a 

számla kiállítását követő 15 napon belül fizeti meg a szerződéses összeget. 

 

7./ Felek megállapodnak, hogy a szerződéses díj magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez 

szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. 

 

8./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szolgáltató a munkálatokat nem vagy hibásan teljesíti úgy 

nem jogosult az 5. pontban meghatározott szolgáltatói díjra. 

 

9./ Amennyiben a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, 

késedelmi kamatot köteles fizetni, mely kamat mértéke minden késedelmes naptári nap után a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű 

késedelmi kamat. A késedelmi kamat a késedelem megszűnésekor válik esedékessé. 

 

10./ A karanténra és a kapcsolattartóra vonatkozó szabályokat, valamint a működési támogatás összegén 

felüli szolgáltatás összegét jelen szerződés 1. számú mellékelte tartalmazza 

 

 11./ A Megrendelő jelen szerződésben foglaltak teljesítését bármikor ellenőrizheti és kifogásait az 

ellenőrzéskor nyomban közölheti. 

 

12./ A szerződés a szerződéskötés napjával lép életbe, határozatlan időre szól, melyet bármelyik fél 

jogosult 30 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül felmondani.  

 

13./ A felek jelen szerződést – közös megegyezéssel – írásban módosíthatják, megszüntethetik. 

 

14./ A Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül az, ha a Szolgáltató a vállalt kötelezettségének ismételt 

felszólításra nem tesz eleget. 

 

15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései irányadóak. Vitás kérdés eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékes. 

 

 

 

 

 

Jelen szerződést a Felek közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el.   

 



 

Kelt: Egyek, 2020.  

 

   PH.        PH. 

 

  Dr. Miluczky Attila              Barta Miklós Ferenc 

        Szolgáltató                     Megrendelő 

       polgármester        polgármester 

 

 

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

………………………………………….. 

       Nagyné Balázs Tímea 

           gazdasági vezető 

 

Megrendelő részéről jogi ellenjegyzést végezte: 

 

………………………………………….. 

            Dr. Németh Károly 

                      jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

I. 

 

25 kg-ig 1 darab kóbor eb befogadása, karantén esetén is:     7.874.- forint + ÁFA /darab 

25 kg felett 1 darab kóbor eb befogadása, karantén esetén is:   11.811.- forint + ÁFA /darab 

 

 

Jegyzői, vagy rendőrhatósági határozat alapján karanténba történő elhelyezés esetén fizetendő! 

 

A tartásidíj, és a beszállítási díj abban az esetben kerül felszámolásra, ha az elszállított ebért 

jelentkezik a gazdája. Ez a költség az eb gazdáját terheli. 

 

Sedalin használat (szükség esetén) díja: bruttó 450.- Ft/ml. 

 

Szállítási díj: Alap kiszállás: bruttó 1.000.-Ft.+ szállítási költség 70.-Ft/km/kutya 

 

Szolgáltató a kóbor állatok elaltatása során keletkezett tetemek jogszabályban meghatározott 

elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodik. 

 

II. 

 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: 

Takács László alpolgármester: Tel.: 70/9342991 

 

A kapcsolattartó személyek jogosultak az elvégzett szolgáltatás ellenőrzésére és igazolására. 

 

 


