
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

2-7/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 
 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i üléséről. 
 

 

Napirend: A település belterületén talált kóbor ebek befogására és tárolására vállalkozási 

szerződés megkötése 

 

76/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a település belterületén talált kóbor ebek befogására és tárolására vállalkozási szerződés 

megkötéséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben, valamint az 1998. évi XXVIII. törvény- az állatok védelméről és kíméletéről 48/A §  

(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület „A település belterületén  talált kóbor ebek befogására  és tárolására 

megbízza a HD Herczig Kft. –t.  

 

2) A vállalkozási díj bruttó 500.000,- Ft, mely a költségvetésben a 13152. egyéb gépek 

berendezések, felszerelések soráról biztosított . 

 

3) A képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2010. március 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

Végrehajtásban közreműködik: 

Hatósági és Építésügyi Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Osztályvezetők 

HD-Herczig KFT Gyömrő, Állomás u. 72/a. 

RigVau KFT Cegléd, Kékkő u. 13. 

ABOKOM Nonprofit KFT Abony, Tamási Áron u. 2. 

 

  K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 

             polgármester               jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. március 26. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv.                 
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72/2010. (III.25.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

  VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Mely létrejött egyrészről 

Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1., képviseli: Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármester),     

 

mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő ), másrészről  

 

HD-Herczig KFT Gyömrő, Állomás u. 72/a., képviseli Herczig József ,  

 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az 

alulírott  helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól  az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező önkormányzati feladat - a 

település belterületén a kóbor ebek befogására - ellátását. 

 

2./ A vállalkozó a megrendelést  elfogadja, amelyet a megrendelő érdekeinek megfelelően köteles 

teljesíteni. 

 

3./ A fentiek alapján Vállalkozó az alábbiakról gondoskodik: 

 

3.1./ a település belterületén a város utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárásáról, 

kóbor állatok és ebek befogásáról, amelyet kíméletesen kell végrehajtani.15 napos 

megfigyeléséről, gondozásáról, vagy ártalmatlanná tételéről. 

 

3.2./ A befogott állatoknak a gyepmesteri telepre szállításáról, gondozásáról, és a hatósági 

állatorvos utasítása szerinti megőrzéséről – a Polgármesteri Hivatal határozatában 

megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után – a tulajdonosnak történő 

kiadásáról, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tételéről. 

 

3.3./ A gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozásáról és azokról 

nyilvántartás vezetéséről. 

 

3.4./A vállalkozó a kóbor ebek elszállítását a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Építésügyi 

Osztályától kapott szóbeli bejelentést követően 24 órán belül köteles elvégezni.  

 

4./ A 3. pontban vállalt kötelezettségnek vállalkozó hibájából történő elmaradása esetén, a  vállalkozó 

a  nettó vállalkozási díj 1 % -ának megfelelő kötbér megfizetését vállalja naponta, a késedelem 

idejére. 

  

 

5./ Az elszállított kóbor ebeket a Vállalkozó az üzemeltetésében lévő (2230 Gyömrő, Kislápos u. 1.) 

telephelyre szállítja. 

 

6./ A vállalkozó köteles a tevékenységéről a Megrendelőt folyamatosan, illetve minden hónap 20. 

napjáig írásban tájékoztatni. 
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7./ A vállalkozó gondoskodik üres tároló helyekről, a beszállított ebek 15 napos megfigyeléséről. 

 

8./ A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban meghatározott szükséges 

nyilvántartásokat vezeti. 

 

9./ A vállalkozót a 3. pontban foglalt feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg, melynek összege 

bruttó 500.000,- Ft /év, melynek kifizetése a teljesítési gazolást követően  az alábbiak szerint 

történik: 

 

      9.1./ A vállalkozó  a Megrendelő részére a megállapodás megkötését követő 15 napon belül a    

              vállalkozói  díj teljes összegét átutalja a Vállalkozó  …………………………. 

              bankszámlaszámára. 

     

      9.2./ Az Önkormányzat részéről a teljesítést igazoló személy: Győri Lászlóné Hatósági és 

              Építésügyi Osztályvezető. 

 

10./ A vállalkozó a vállalkozási díjon felül egyéb költségtérítésre nem jogosult. 

 

11./ A szerződés megrendelő részéről 3 hónapos határidővel indokolás nélkül írásban felmondható. 

 

12./ Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a Vállalkozó 

jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszerese.   

  

13./ Szerződő felek egymás között nem egyeztethető vitás kérdésekben a Ceglédi Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

14./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az ide vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

15./ A szerződés 2010. április 01-től határozatlan időtartamra jött létre. 

  

 

Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 72/2010.(.III.25.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 
  

 

Abony, 2010. ………………………… 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                 Herczig József  
            polgármester                 HD-Herczig KFT 

  megrendelő           vállalkozó 

 


