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Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2019. (IV.25.) KT. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a kóbor állatok 

befogására vonatkozó feladat ellátási szerződést és úgy döntött, hogy az állatok 

befogásával és gondozásával Mészáros Tamás magánszemélyt bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés megkötésére. 

A határozatról és az új feladat ellátóról az állami állatvédelmi hatóságot – hatósági 

állatorvos - tájékoztatni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 
 

 

Feladat-ellátási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről Bocskaikert Községi Önkormányzat (képviseli: Szőllős Sándor) 

polgármester – a továbbiakban megbízó, másrészről Mészáros Tamás (szül: ……………….. 

an: …………………………(…………………………..) – a továbbiakban feladat ellátó 

között alulírott napon és helyen az alábbi céllal és feltételekkel: 
 

1. Megbízó megbízza a feladat ellátót Bocskaikert közigazgatási területén a kóbor állatok 

(ebek) befogásával és a feladat ellátási helyként kijelölt Bocskaikert (Rákóczikert), 

Faragó út. 30. sz. (hrsz. 17823/7) alatt felállított önkormányzati kennelben történő 

kizárólagos elhelyezésére. 

 

2. Megbízó a feladat ellátásához szükséges eszközöket biztosítja az alábbiak szerint: 

védőkesztyű, állatbefogó/szállító ketrec, állatbefogó eszközök, chipleolvasó, kulcsok, 

pórázok, nyilvántartáshoz nyomtatványok.  
 

3. Feladat-ellátó köteles: 
 

-  a polgármester és a jegyző utasításai szerint a Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett 

kóbor állatok befogása céljából, munkanapokon 8-tól 16-óráig telefonon rendelkezésre 

állni, az utasításaik szerint eljárni, bármely okból történő akadályoztatását 

haladéktalanul köteles közölni a megbízóval. 

 

Rendelkezésre állási időn kívül közvetlen veszélyhelyzet esetén a kóbor állat befogása 

lakossági bejelentés alapján. 



 

- Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének a kóbor állatok befogása 

feladat ellátás működési rendjét meghatározó határozat rendelkezései szerint eljárni. 
 

- A jegyzőt és a polgármestert a befogásról haladéktalanul tájékoztatni. 
 

- A befogott állatokról nyilvántartást vezetni. 
 

- A kenneleket folyamatosan zárva tartani. 
 

- Az állatok betegség gyanúja esetén az állatorvos értesítése. 
 

- A feladat ellátási helyen naponta legalább 1 alkalommal – kutya tartásának ideje alatt – 

a helyszínen megjelenni, a telepen a helyszín ellenőrzését elvégezni. 
 

- Hétfői napokon délután 13-órától 16. óráig a területre való bejutást biztosítani az 

önkormányzat, a lakosság, az állatvédők részére előzetes telefonon történő 

bejelentkezés esetén. 
 

- A feladat ellátási helyen kizárólag Bocskaikert közigazgatási területéről származó 

ebeket helyezhetőek el. 

 

4. Az állat/ok befogása után a hatósági állatorvos értesítése a Polgármesteri Hivatal 

feladata. 

 

5. A feladat ellátásának kezdete 2019. május 1. 

 

6. A szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért, 10.000.-Ft/befogott kóbor állat, az 

állat tartásáért, - napi egyszeri etetés, itatás, kennel takarítás - napi 1.000.-Ft, azaz ezer 

forint díjazás illeti meg, melyet a megbízó teljesítés igazolás alapján, minden hónap 5. 

napján fizeti ki. 

 

7. A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik a nem szabályozott kérdésekben a 

mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 

A szerződés aláírására Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

___/2019. (IV. 25) KT. sz. határozata alapján került sor. 

 

 

Bocskaikert, 2019. április 25. 

 

 

  

  ………………………….   ……………………………. 

   Megbízott     polgármester 

 

 

 

         (megbízó) 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

                                                ……………………………… 



                                           

 

 

 

 

Bocskaikert, 2019. április 29. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 


