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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A városban nagyon sok, utcán kóborló kutya veszélyezteti a lakosság testi épségét, a 
probléma sajnos állandósult egyes településrészeken. A 2007-ben történt hivatalos eb-
összeírás alkalmával Lengyeltótiban összesen 649 kutyát írtak össze. 
 
A Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal árajánlatot kért Makai István vállalkozótól, aki ún. 
gyepmesteri feladatokat lát el, azaz az utcán kóborló kutyákat befogja, elszállítja és a Marcali-
Horváthkúton lévő telephelyén tartja. Az állatokat itt nem pusztítják el, hanem akinek igénye 
van rá, az innen vihet el kutyát. 
 
Az egyes befogásokat követően részletes leírást tartalmazó hirdetményt kell közzé tenni az 
elszállított kutyákról, hogy amelyik tulajdonos szeretné visszakapni a kutyáját, az elmehet 
érte, és a Képviselő-testület által meghatározott összeg fejében hazaviheti. 
A megkeresésre a vállalkozó 80.000 Ft/hó+Áfa összegre tett árajánlatot, amelyben benne van 
egy év alatt 30 db eb elszállítása, és a szükséges teendők ellátása (chip beültetés, veszettség 
elleni oltás, stb.) 
 
Kértük a vállalkozótól, hogy amennyiben a szerződésben rögzített 30 db kutyánál egy éven 
belül több kutya elszállítására lenne szükség, ezzel kapcsolatban adjon az átalánydíjas 
szerződésre tekintettel kedvezményt, mivel a további kutyák elszállítása a mellékelt árlista 
szerinti díjakért történhetne. Erre a vállalkozó 20% kedvezményt ajánlott fel, amelyet 
elfogadásra javaslok. 
 
 
A vállalkozási szerződés tervezetét és a vállalkozó 2011-es árjegyzékét az előterjesztéshez 
csatolva olvashatják. 
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I. Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a 
gyepmesteri feladatok ellátására Makai István vállalkozóval megkötendő megállapodást, 
amelynek értelmében a vállalkozó 2011. szeptember 1-jétől havi 80.000 Ft+Áfa átalánydíjért 
vállalta évente 30 db eb befogását és elszállítását Lenygeltótiból. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok ellátására 
Makai István vállalkozótól érkezett ajánlatot nem fogadja el. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester. 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 26. 
 
        Zsombok Lajos 
            polgármester 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
 dr. Bek Melinda      dr. Szatmári Ibolya 
    mb. aljegyző       jegyző 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 

mely létrejött a Lengyeltóti Városi Önkormányzat (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.)  

képviseletében Zsombok Lajos polgármester mint megrendelő, 

és Makai István Marcali Május 1 u. 4 sz. alatti lakos mint vállalkozó között a mai napon az 

alábbi feltételekkel. 

 

1.) A vállalkozó vállalja, hogy a Polgármesteri Hivatal felkérésére (akár telefonon is) 

megtett bejelentésre az értesítést követően a kóbor , ill. veszettség gyanús ebeket befogja , 

saját telephelyére szállítja és tartja, a hatályos jogszabályokban előírtakat betartja. A 

telephelyén befogott állatokat 14 napig megfigyelés alatt – karanténban - tartja. 

 

2.) A vállalkozó jogosult alvállalkozás ill. alvállalkozó igénybevételére. 

 

3.) A Vállalkozó legalább havonta egy alkalommal – a  megrendelővel történt egyeztetést 

követően - bejárást folytat , mely alkalmakkor a szabadon talált ebeket befogja , ill. elszállítja. 

a.) Bejelentésre a gázolt tetemeket a lehető legrövidebb időn belül elszállítja. 

b.) A számlázás alapja a mellékletben szereplő árak, melyet az áfa terheli. 

c.) A befogások ill. a terület ellenőrzése alkalmával a gépjárművön jelzi, hogy 

„EBRENDÉSZETI SZOLGÁLAT”- ot végez. 

 

4.) A megrendelő vállalja: 

a.) A jelen szerződés aláírásával engedélyezi a vállalkozó részére, hogy bármely tiltott 

területen megálljon , ill. parkoljon,   ha ez a munkájához szükséges. 

b.)  Hogy a kóbor ebekkel kapcsolatos bejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül a 

vállalkozóhoz közvetíti. 

c.) Az elszállított ebekről a helyi fórumokon keresztül a lakosságot értesíti. 

d.) Az állategészségügyi rendelkezésre-állási díj a szerződés aláírása után három nappal a 

vállalkozó 66900038-10003059 számú számlájára átutalással kerül kifizetésre 

melynek átalánydíjas összege 80.000 Ft azaz nyolcvanezer Ft/hó+Áfa, a 

továbbiakban minden hó 03-ig. A vállalkozási díj évente 30 darab eb befogását 

tartalmazza. 

e.) Az egyéb tevékenység ellenértéke a számla benyújtása után 3 nappal válik esedékessé, 
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alapja a szerződés mellékletét képező árjegyzék. 

f.) Abban az esetben, ha egy éven belül a megállapodás szerinti éves darabszámnál több eb 

elszállítása válik szükségessé, úgy vállalkozó az Árjegyzékében feltüntetett árakból 20% 

kedvezményt biztosít megrendelő részére. 

 

5.) A megrendelő a vállalkozó tevékenységét folyamatosan ellenőrzi. 

6.) Jelen szerződés 2011. szeptember 1-től határozatlan időre szól, melyet a felek 

december 31-i hatállyal felmondhatnak 90 nappal korábban történt írásos értesítéssel. 

 

7.) Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés egy éves időtartama alatt a településről 

30 db ebnél kevesebbet kell elszállítani, úgy a következő évre vonatkozó átalánydíjból egy 

havi összeget vállalkozó elenged. 

 

8.) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés egy éves időtartamának tapasztalatairól 

2012.  augusztus hónapban  egyeztetést folytatnak. 

9.) A vállalkozó a szerződés aláírásával vállalja, hogy a mindenkori hatályos 

közegészségügyi, mezőgazdasági és munkájával kapcsolatos jogszabályokat  - különös 

tekintettel az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FVM rendelet 

5. számú függelék 3.8. pontjában foglaltakra - és előírásokat ismeri és betartja , ill. 

alvállalkozójával betartatja. 

 
 
Lengyeltóti, 2011. ……………….. 
 
 
 
 …………………………………..   ………………………………. 
 Zsombok Lajos      Makai István 
     polgármester      vállalkozó 
 


