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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. január 30-án tartandó ülésére.  

 

 

N a p i r e n d:   Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására. 

 

E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2011. augusztusi ülésen a Tisztelt Képviselő-testület már tárgyalt a gyepmesteri feladatok ellátása vo-

natkozásában szerződés megkötésének lehetőségéről. Akkor a Képviselő-testület levette a napirendről 

az ügyet, tekintettel, hogy az ebrendészeti hozzájárulás szabályai még nem kerültek elfogadásra.      

 

Sajnos a helyzet azóta sem változott, a városban nagyon sok az utcán kóborló, a lakosság és a közle-

kedésben résztvevők testi épségét veszélyeztető, valószínűleg oltatlan kutya, mely probléma egyes 

településrészeken állandósult. A 2007. évi hivatalos ebösszeírás alkalmával Lengyeltótiban 649 kutyát 

regisztráltak.  

 

Megkerestük Makai István vállalkozót, hogy a város vonatkozásában gyepmesteri feladatok ellátására 

szíveskedjen árajánlatot adni. A gyepmester az utcán kóborló ebeket befogja, elszállítja és a Marcali-

Horvátkúton lévő telepén tartja. Az állatokat itt nem altatják el, akinek igénye van rá, az a telephelyről 

örökbe fogadhat kutyát.     

     

A befogásokat követően részletes leírást tartalmazó hirdetményt kell közzé tenni az elszállított kutyák-

ról, hogy amelyik tulajdonos szeretné visszakapni a kutyáját, az a gyepmesteri telepen átveheti, a Kép-

viselő-testület által megállapított tartási díj megfizetése ellenében.  

 

A megkeresésre vállalkozó 80.000.-Ft/hó+Áfa összegre tett ajánlatot, amelyben benne van egy év idő-

tartam alatt 30 db eb elszállítása és a szükséges teendők ellátása. (chip beültetés, veszettség elleni ol-

tás, stb.)   

Kértük a vállalkozót, 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 történne. Erre a 

vállalkozó 20%-os kedvezményt ajánlott fel.   

 

A vállalkozási szerződés tervezetét és a vállalkozó árjegyzékét az előterjesztéshez csatolva olvashat-

ják.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a gyepmesteri feladatok 

elvégzéséhez szükséges megállapodás ügyében döntést hozni.    
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Határozati javaslat:  

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Makai István Marcali, Május 1. u. 4. szám 

alatti lakossal, vállalkozóval szerződést köt a Lengyeltóti területén végzendő gyepmesteri feladatok 

ellátására, melynek értelmében vállalkozó 2012. február 01-től havi 80.000.-Ft +Áfa átalánydíjért vál-

lalja évente 30 db kóbor eb befogását és elszállítását Lengyeltótiból. A Képviselő-testület felhatalmaz-

za Zsombok Lajos polgármester Urat a Vállalkozói Szerződés aláírására.       

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Makai István Marcali, Május 1. u. 4. szám 

alatti lakossal, vállalkozóval szerződést nem köt a Lengyeltóti területén végzendő gyepmesteri felada-

tok ellátására.  

 

 

Lengyeltóti, 2012. január 20.                                             

 

                                                                                                                  Zsombok Lajos    

                                                                                                                    polgármester 
 

 

Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            

 

  Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  

műszaki főelőadó                                        jegyző  


