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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (III.30.) KT. sz. határozata 

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kóbor állatok befogásával 

kapcsolatos kötelező feladatát „feladat-ellátási” szerződés keretében látja el. Feladat ellátóként Raus 

Ferenc, Bocskaikert, Kerektó út 4. sz. alatti lakost bízza meg, feladat ellátási helyként a Bocskaikert, 

Kerektó út 4. sz. alatti 17860 hrsz.-ú ingatlant jelöli ki.  

A feladat ellátás működési rendjét a határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére. 

A képviselő testület: 

- hozzájárul 2 db kenel felállításához a feladat-ellátási helyen, melynek anyagköltségére 300eFt 

előirányzatot biztosít  

- a feladatot ellátó részére, a feladat ellátásának díjára és járulékaira 615e+90eFt, összesen 

705eFt-ot biztosít a 2015. évi költségvetéséből. 

Határidő: 2015. április 1. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

 

1. melléklet a 16/2015. (III. 30) KT határozathoz 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor állatok befogása feladat ellátás 

működési rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1./ Bocskaikert belterületén, a Rákóczikertben és a Monostordüllőben a háziasított állatfajok kóbor 

egyedeinek befogását a feladat ellátó személyes közreműködésével látja el. 

2./ A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat, a bejelentést követő 24 órán belül meg kell 

kísérelni és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kell felkérni.  

3./A lakossági bejelentéseket szóban személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon az 

52/583-450 telefonszámon lehet tenni. 

4./ Sikertelen befogás esetén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani. 

5./ Közintézmények (pl. iskola, óvoda, stb.) közforgalmú utak környékén előforduló agresszív kóbor 

állatok befogását haladéktalanul meg kell kísérelni és a kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az 

eredményre nem vezet. 

6./ A kóbor állatok befogását az állatok kíméletével, az állatvédelmi törvény előírásainak betartásával 

kell végrehajtani, majd a befogást követően a hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni kell. 

7./ A befogott kóbor állatokat legalább 15 napig kell a feladat ellátási helyen tartani, elhelyezésüket, 

ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani. 
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8./ Minden lehetséges eszközzel (az önkormányzat honlapján történő megjelentetéssel és a 

hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel) meg kell kísérelni a befogott ebek gazdáinak felkutatását és 

értesítését, majd jelentkezés esetén – részére a tartási költségek megtérítése, valamint a kötelező 

oltások igazolása alapján az ebet ki kell adni.  

9./ A befogott ebekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az állat 

leírását, az elhelyezésül szolgáló kenel számát, az eb további sorsára utaló adatokat. 

10./ A jegyző által jogerősen elkobzott ebeket a feladat ellátó átveszi. Az elkobzott eb volt 

tulajdonosának nem adható vissza. 

11./ A kötelező 15 napos tartási határidő lejárta után az ebek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

és az Önkormányzat honlapján 5 napig meghirdetésre kerülnek. 

12./ A befogott állatok a feladat ellátási helyen hétfői napokon 8-12 óra között látogathatóak. 

Amennyiben a hétfői nap munkaszüneti nap, a látogatásra kijelölt nap a következő rendes munkanap 

8-12 óra között, illetve telefonon történő bejelentés alapján a lehető legrövidebb időn (24 órán) 

belül. 

13./ Az értékesített állatok csak korcsoportjuknak megfelelő védőoltás beadása, mikrochippel 

történő megjelölés és féregtelenítő kelezés megtörténte után hagyhatják el a feladat ellátási helyet, 

mellyel kapcsolatos térítési díjat az új tulajdonosnak az önkormányzat részére meg kell fizetnie. 

14./ Az ebek életének kioltása csak állatorvosi beavatkozással, állatorvosi vélemény alapján, 

fájdalommentesen történhet.  

Bocskaikert, 2015. április 1. 

Feladat-ellátási szerződés 

 

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

polgármester – a továbbiakban megbízó, másrészről Raus Ferenc (lakcím: 4241. 

Bocskaikert, Kerektó út 4.. sz.,) – 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, Kerektó u. 4. sz. 

alatt felállított önkormányzati kenelben történő kizárólagos elhelyezésére és a befogott 

állatok ellátására. 

 

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

nevezett védőoltása, védőkesztyű, állatbefogó/szállító ketrec, állatbefogó eszközök, 

kenel, kutyaház, feladat-ellátó hely tábla, etető és itató edények, élelem, pórázok.  
 

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. 

 

- Kerektó út 4. sz. alatt lévő 17860 hrsz.-ú ingatlanán 2X10m2 területet az 

önkormányzat rendelkezésére bocsát 2 db kenel felállítása céljából. 
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- 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 keneleket folyamatosan zárva tartani. 
 

- Az állatok etetése, itatása, a kenel takarítása, betegség gyanúja esetén az állatorvos 

értesítése. 
 

- Hétfői napokon délelőtt a területre való bejutást biztosítani az önkormányzat, a 

lakosság, az állatvédők részére. 
 

- A feladat-ellátási hely önkormányzati táblát a kerítésen elhelyezni, a nyitvatartást 

feltüntetni. 
 

- 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 2015. április 1. 

 

6. A 3. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a feladat ellátót havi bruttó 10.000,-

Ft, azaz bruttó tízezerforint, az ebek befogásáért bruttó 5.000.-Ft/eb, azaz Ötezer 

forint, az ebek tartásáért, gondozásáért bruttó 1.500.-Ft/nap/eb, azaz Egyezerötszáz 

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

 

 

Bocskaikert, 2015. április 1. 

 

  ………………………….   ……………………………. 

   Megbízott     polgármester 

         (megbízó) 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

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

Bocskaikert, 2015. április 20. 

 

A kivonat hiteléül: 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


