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- Farkasné Szűcs Daniella környezetvédelmi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.)  48/A. § (3)
bekezdése szerint  „A települési  –  a főváros belterületén a fővárosi  –  önkormányzat  kötelező feladata a
település  belterületén a kóbor állatok befogása.  Az  így  befogott  kóbor állat  –  amennyiben a befogástól
számított  15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül.  Az
állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az
eredménytelen,  az  állat  végleges  elhelyezéséről.  Az  elhelyezés  eredménytelensége  esetén  –  a  külön
jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”

A Kormány az Ávtv.-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának
átruházásával  és  elhelyezésével  kapcsolatos  feladatok  ellátásának  részletes  szabályairól  szóló  785/2021.
(XII. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely szabályozza az ebrendészeti telepek
feladatkörét  és  ellenőrzését,  részletes  követelményeket  fogalmaz  meg  a  kóbor  állatok  befogásával,
elhelyezésével,  tartásával  kapcsolatosan,  szabályozási  köre  kiterjed  a  telepek  létesítésétől  a  tartással
kapcsolatos napi szintű feladatok meghatározásáig.
A Korm.  rendelet  3. §  (1)  bekezdése  értelmében  az  önkormányzat  a  feladatkörébe  tartozó  ebrendészeti
tevékenység  ellátását  saját  szervezeti  keretei  között  vagy  önkormányzati  társulás  keretében  működő
ebrendészeti  teleppel,  illetve  ebrendészeti  telepet  működtető  természetes  vagy  jogi  személlyel  kötött
szerződés  keretében  biztosíthatja.  A 3. §  (6)  bekezdése  szerint  a  feladat  ellátása  állatmenhellyel  való
megállapodás útján is teljesíthető.
A 7. § előírja, hogy az ebrendészeti telepnek sorszámozott, időrendi nyilvántartást kell vezetnie a befogott és
leadott,  valamint  a  telepen elhullott  állatokról,  megnevezi  azokat  az adatokat,  amiket  a  nyilvántartásnak
tartalmaznia kell (pl. faj, fajta, ivar, egyedi azonosító stb.).
A 9. § meghatározza az ebrendészeti telepek kötelező nyitva tartását, előírja, hogy a telep üzemeltetőjének
honlapot kell működtetnie, meghatározza azon adatok körét, amelyeket a honlapon közzé kell tenni.
A Korm. rendelet szabályozza a kóbor állatok befogását, elhelyezését, állategészségügyi ellátását, örökbe
adását, tulajdonjogának átruházását, valamint rendelkezik a kóbor állat életének védelméről.
A Korm.  rendelet  1.  melléklete  tartalmazza  az  ebrendészeti  telep  működésének  műszaki  feltételeit,  2.
melléklete tartalmazza az ebrendészeti telep működési szabályzatának tartalmi elemeit.

Jelenleg  Hatvan Város  Önkormányzata  a  kóbor  állatok  befogását  a  városi  gyepmester  útján  látja  el.  A
gyepmester által begyűjtött ebek átvételével és az átvett ebek átvételtől számított 15 napig történő tartásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvánnyal (székhely: 3000 Hatvan,
Bercsényi u. 28.) kötött megbízási szerződés útján gondoskodik.

A Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke 2022. február 8-án írásban kérelmezte a
megbízási szerződésben szereplő 660.000,- Ft/hó (áfamentes) megbízási díj  megemelését 850.000,- Ft/hó
megbízási díjra.
A kuratóriumi elnök a kérelemben előadta, hogy a megbízási szerződés megkötése óta (2018. április 16.) az
alapítvány  ugyanazon  az  áron  végzi  a  munkáját.  A jelenlegi  gazdasági  helyzetben,  amikor  az  árak  a
sokszorosukra emelkedtek, nagyon nehéz az alapítvány pénzügyi helyzete is. Az elmúlt években a következő
termékek és szolgáltatások ára emelkedett jelentősen: állatorvosi szolgáltatások, oltások, chip, ivartalanítás,
műtétek, gyógyszerek ára, (átlagosan 30%-kal, ivartalanítás esetében 120%-kal), a tápok és konzervek ára,
az  energiaárak  (villany,  fűtés),  a  benzinárak,  valamint  megemelkedett  a  minimálbér,  ami  a  járulékok
megemelkedését is jelenti.

A  fentiek  alapján  szükséges  a  Kutyaszív  Állatmentő  Közhasznú  Alapítvány  megbízási  szerződésének
módosítása.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadni

Határozati     javaslat:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kutyaszív  Állatmentő  Közhasznú  Alapítvánnyal
(székhely:  3000  Hatvan,  Bercsényi  u.  28.)  a  Hatvan  város  közigazgatási  területéről  a  gyepmester  által
begyűjtött  ebek átvételével  és az átvett  ebek átvételtől  számított  15 napig történő tartásával  kapcsolatos
feladatok  ellátására  vonatkozóan  megkötött  megbízási  szerződést  módosítja  a  kóbor  állat  befogásával,
tulajdonjogának  átruházásával  és  elhelyezésével  kapcsolatos  feladatok  ellátásának  részletes  szabályairól
szóló  785/2021.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  előírásainak  megfelelően,  valamint  olyan  módon,  hogy  a
szerződésben  szereplő  660.000,-  Ft/hó  (áfamentes)  megbízási  díj  megemelésre  kerül  850.000,-  Ft/hó
(áfamentes) megbízási díjra.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került.

A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  megbízási  szerződést  módosító  okirat
aláírására.

Határidő: azonnal (megbízási szerződést módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. február 8.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:       
dr. Kovács Éva

jegyző



 

 
 

 

 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan város 
közigazgatási területéről a gyepmester által begyűjtött ebek átvételével és az átvett ebek átvételtől 
számított 15 napig történő tartásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan megkötött 
megbízási szerződés módosításához, a szerződésben szereplő 660.000,- Ft/hó (áfamentes) 
megbízási díj 850.000,- Ft/hó (áfamentes) megbízási díjra történő megemeléséhez a szükséges 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
 

….......................................................... 
             gazdálkodási irodavezető 


