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Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

 
8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89 

Tel./fax: 84 / 360-312 
 

 

 

 

Ügyiratszám:  

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 16-án 
tartandó rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Előterjesztés ebrendészeti feladtok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Antal János polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az állatok védelmének és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: 
Állatvédelmi törvény) 48/A. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat kötelező 
feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.  
 
A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásról szóló 785/2021.(XII.27.) Korm. rendelet 3. §-a rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását az önkormányzat – 
amennyiben rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között, vagy 
önkormányzati társulás keretében – ha nem akkor ebrendészeti telepet működtető 
természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja az ebrendészeti 
feladatok ellátását.  
 
Balatonőszöd önkormányzata a korábbi években a Siófoki Állatvédő Alapítvány 
közreműködésével tett eleget a jogszabályban meghatározott ebrendészeti feladatainak. Az 
Alapítvány eseti jelleggel befogta a településen kóborló állatokat, melyekért az 
önkormányzat kiszállítási díjat fizetett.    
Tekintettel arra, hogy a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatellátásról szóló törvény 
kötelezővé teszi az ebrendészeti feladatok folyamatos ellátását ebrendészeti telepet 
működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében, ezért javasoljuk a 
Siófoki Állatmenhely Alapítvánnyal történő határozatlan időre szóló szerződés megkötését.   
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Az Alapítvány képviselőjével egyeztetve elkészítettük az új szerződést, melynek adattartalma 
az előterjesztés melléklete.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az együttműködési szerződést 
tárgyalja meg és fogadja el.  
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.........../2022.(II................) képviselő-testületi határozata 

 
 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 2022. március 
01. napjától határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást köt a Siófoki Állatvédő 
Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására.  
 
A Képviselő-testület a feladat-ellátásra ............................ Ft/ év összegű támogatást nyújt, 
mely összegét minden év március 31-ig felülvizsgálja.  VAGY A Képviselő-testület 
...................... Ft összegben kiszállási díjat állapít meg, melyet számla ellenében a kóbor állat 
elszállítását követő 8 napon belül az Alapítvány számlájára utal.  A kiszállási díj tartalmazza: 
.......................................................... A kiszállási díj minden év március 31-ig felülvizsgálásra 
kerül.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező szerződés adattartamát elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Antal János  polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
 

Balatonszemes, 2022. február 11.  
                       Antal János 
         polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:   Fekete Beatrix 
    megbízott jegyző        



Együttműködési megállapodás 
ebrendészeti feladatok ellátásáról 

  
amely létrejött egyrészről, Balatonőszöd Község Önkormányzata (8637 Balatonőszöd, 
..........................................) képviseli: Antal János polgármester, mint a támogatást nyújtó 
szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről 
Siófoki Állatvédő Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) adószám:19201649-2-14, 8600 Siófok, 
Szabadság u. 9. (képviseletében: Vörös Zsuzsanna elnök), mint támogatott szervezet (a 
továbbiakban: Támogatott) együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott napon és helyen  az alábbi feltételekkel: 
 

Törvényi rendelkezés 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Állatvédelmi 
törvény) 48/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település 
belterületén a kóbor állatok befogása. A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával 
és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásról szóló 785/2021.(XII.27.) Korm. rendelet 3. §-
a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység 
ellátását az önkormányzat – amennyiben rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját 
szervezeti keretei között, vagy önkormányzati társulás keretében – ha nem akkor ebrendészeti 
telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja az 
ebrendészeti feladatok ellátását.  
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28) FM rendelet értelmében a 
gyepmester kizárólag közterületről jogosult kóbor állatot begyűjteni. 
 

Előzmények 
 
A Szerződő felek korábbi szerződéses jogviszonyuk alapján kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködéssel rendelkeztek, mely átmenetileg megszakadt, s melyet jelen szerződéssel 
újítanak meg, a hosszú távú együttműködés reményében. Az együttműködésük fő célja, hogy 
az önkormányzat közigazgatási területén talált gazdátlan ebeket, kóbor állatokat gyorsan és 
szakszerűen be tudják fogni és biztonságos helyre szállítani, mindaddig, míg megfelelő gazdára 
nem találnak életfeltételeik megfelelő körülmények között biztosított legyen. Az önkormányzat 
az állatok védelme és a lakosság, valamint az illetékességi területén tartózkodók testi épsége 
érdekében az Alapítvány működési költségeihez hozzájárul, melynek összege változhat a 
költségvetési bevétel arányában, ezért évenként – a költségvetési rendelet tervezési 
időszakában sor kerül az értékelésre és az aktuális év támogatásának összegszerű 
meghatározására. 
 

Általános rendelkezések 

1. Jelen megállapodás megkötésének célja elsősorban a törvényi megfelelés, továbbá, hogy 
a Támogató a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása 
érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai szerint az 
általa támogatott szervezet számára számadási kötelezettséget írjon elő az 
államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek 



rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba 
foglaltan egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást 
nyújtja, illetve amelyre az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható. 

 
2. Az alapítvány jelen megállapodás alapján a Támogató vállalja, hogy Balatonőszöd község 

közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett és szabadon kóborló, 
illetve sérült állatokat az önkormányzat bejelentésére.  

 
3. Jelen szerződés 2022. március 01. napjától határozatlan időre jön létre.  

 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idő 
betartásával, írásban mondhatja fel, továbbá, azt, hogy jelen szerződést kizárólag 
írásban és közös megegyezéssel módosítják.  

 
4. A szerződő felek rögzítik, hogy a Támogatott a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 5. 

függelékének 3.8. f.) pontja alapján köteles a település utcáinak, tereinek, külső 
határainak havonkénti bejárására. 

 
5. A Támogatott vállalja, hogy a megbízó kérésére a megállapított időponton kívül is rendelkezésre 

áll tevékenységével. Rendkívüli esetekben (baleset, állattámadás) munkaidőn túl a hatóság 

(hatósági állatorvos, rendőrség) hívása esetén a megbízott köteles a helyszínre kiszállni. 

 
6. A Támogatott vállalja, hogy az állatok befogását és elszállítását a saját maga által 

biztosított eszközökkel, felszerelésekkel és járművel végzi, a befogott állatokat a 
menhelyen az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelően elhelyezi és gondozza.  Az 
elvégzett munkát a gyepmesteri naplóba rögzíti, melyet a hivatal megbízott ügyintézője 
igazol.  

 
7. A Támogatott garantálja a támogató részére, hogy a menhelyen elhelyezett állatok csak 

a jogszabályban meghatározott egyedi azonosítókkal, oltásokkal, dokumentumokkal 
kerülnek vissza a településre, amennyiben az állatok nem rendelkeztek ezekkel.  

 
8. Jelen szerződés nem terjed ki a vadállatok és a speciális szakértelmet igénylő állatok 

befogására, illetve tetemének elszállítására.  

A vadállat befogására a helyi vadásztársaság jogosult, mivel a vad állami tulajdon /1996. 

évi LV. törvény 9. § (1)-(3) bekezdés/. 

 
9. A Támogató vállalja, hogy az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok 

ellátásához, az alapítvány céljainak megvalósításához az Támogatott részére egy év 
időtartamra .......................................... Ft-t, azaz ...................................... forint 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi teljesítése minden év április 30. napjáig 
esedékes, az alapítvány Erste Banknál vezetett 11992505-05500598 számú számlájára 
történő utalással történik. A támogatás összegét a képviselő-testület minden év március 
31-ig felülvizsgálja.  

  
 



VAGY 
 
A Támogató vállalja, hogy az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok ellátásához a 
Támogatott részére alkalmanként .............................. Ft összegű kiszállási díjat állapít meg, mely 
tartalmazza a................................................................... a költségeket. A Támogató vállalja, hogy 
a kiszállási díjat számla ellenében, annak kiállítását követő 15 napon belül a Támogatott 
számlájára utalja. 
A kiszállási díj összegét a képviselő-testület minden év március 31-ig felülvizsgálja.  
 
10. Az alapítvány vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 

10. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. és annak végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rend. 73. § szerint. Az 
alapítvány tudomásul veszi, hogy a költségvetési támogatásról az önkormányzat 
rendeletében meghatározott módon és időben beszámolási kötelezettség terheli.  
 

11. Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 
e kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A 
folyósított támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő 
célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a támogató számlájára 
visszafizetendő.  

 
12. Az alapítvány a község közigazgatási területén végzett tevékenysége során köteles 

betartani valamennyi hatályos munka és egészségvédelmi szabályt, előírást és teljes 
felelősséggel tartozik a befogás során előforduló esetleges balesetekért, károkozásért. 

 
 
13. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a jelen szerződés megkötésével 

kapcsolatban tudomásukra jutott adatot üzleti titokként kezelik. A felek kifejezetten 

megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony megszűnése 

után is köti, A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért a felek egymással 

szemben teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

14. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 

figyelembevételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerinti közérdekű 

adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan a Megbízó 

titoktartási kötelezettséget nem vállal. 

 
15. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adtok 

közérdekű adatnak minősülnek, ezért a Megbízónak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében 

lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot –erre irányuló igény alapján – bárki 

megismerhesse. 

 
 

16. Felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződéskötés kapcsán nem hallgattak el egymás elől olyan 

tényt, vagy körülményt, amelynek ismeretében a szerződés megkötésére nem került volna sor. 

Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés jogszabályi vagy egyéb akadályáról tudomásuk nincs. 



 

 

  Balatonőszöd, 2022. március 01. 

  
______________________     ______________________  
           Antal János                  
         polgármester                  alapítvány elnöke 
 
 

 

 

Alulírott Siófoki Állatvédő Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) adószám:19201649-2-14, 

8600 Siófok, Szabadság u. 9. (képviseletében: Vörös Zsuzsanna elnök) képviselője, felelős 

vezetője az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény, valamint a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyilatkozom, 

hogy a Balatonőszöd Község Önkormányzata által Szervezetünknek nyújtott pénzbeli 

támogatással kapcsolatban velem szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

Balatonőszöd, 2022................... 

 

               __________________ 

             

        alapítvány elnöke 


