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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
Kistarcsa Város közigazgatási területén a kóbor ebek befogását évek óta a Kutyamentsvár 
Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) végzi. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői végzik 
az összekötő feladatokat, hozzájuk érkeznek a bejelentések és jelzik az alapítvány felé az 
igényeket. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy a 2016. évben tevékenységét a 2015. évre 
megkötött megállapodásban rögzített feltételekkel látná el továbbra is. Az alapítvány 
munkájával kapcsolatban mindezidáig nem merült fel kifogás. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja az 
alapítványok támogatását a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalta. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3)-(4) 
bekezdése szerint: 
„(3) 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. 
(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, 
valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos 
az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási 
körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az 
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addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt 
követően gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy 
az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak 
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, 
ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés 
eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az 
állat életét megengedett módon ki lehet oltani.” 
 
Egyéb kóbor állat (pl. róka) befogására külön megrendelés szükséges, a megállapodásban 
foglalt költségen felüli összegért. Kistarcsán jellemzően kóbor ebek befogása szükséges. 
 
A kóbor ebek befogására az alapítványtól kértünk ajánlatot. 
 
Az ajánlat szerint a Kutyamentsvár Alapítvány a 2015. évi megállapodás feltételei szerint, 
300.000,- Ft/év összegért végzi a szolgáltatást. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kutyamentsvár Alapítvánnyal (képviseli: Bóné András kuratóriumi elnök, székhelye: 
1013 Budapest, Krisztina tér 10.) 2016. évre megállapodást köt a város közigazgatási 
területén lévő kóbor ebek befogására. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásra 300.000,- Ft-ot a 
2016. évi költségvetésébe betervez. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor 
    polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. november 4. 
 
 
 
         Solymosi Sándor   
                                            polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 
 
 
amely létrejött egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata (képviseli: Solymosi Sándor 
polgármester; székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; adószáma:15736125-2-13), mint 
támogató (a továbbiakban: „támogató”); másrészről a Kutyamentsvár Alapítvány (képviseli: 
Bóné András, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 10., adószáma: 18711970-1-41, 
számlaszáma: CIB Bank 10700419-43843905-51100009), mint támogatott (a továbbiakban: 
„támogatott”) között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A támogató vállalja, hogy a jelen szerződésben részletezett feladatok ellátására 2016. 
január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra 300.000,- Ft-tal, azaz 
háromszázezer forinttal támogatja a támogatottat. A fentiek értelmében a támogató 
vállalja, hogy a támogatás fedezetét az adott évre vonatkozó költségvetésében 
biztosítja. 

2. A támogatott vállalja, hogy a támogatás fejében Kistarcsa város közigazgatási 
területén a kóbor ebeket befogja, és ellátja az állatok védelméről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 48/A.§ (3)-(4) bekezdésében foglalt további feladatokat. A 
támogatott kijelenti, hogy a befogott ebek őrzésével, értékesítésével és egyéb jelen 
szerződés szerinti feladatival kapcsolatban teljes körű felelősséget vállal. A támogatott 
tudomásul veszi továbbá, hogy a támogatás összege kizárólag a jelen szerződés 
szerinti célra használható fel. 

3. A támogatott kötelezettséget vállal, hogy a részéről eljáró személy a támogató jelzése 
alapján, 24 órán belül Kistarcsa városába kiszáll, és a kóbor ebeket befogja, illetve 
elszállítja. 

4. A felek megállapodnak abban, hogy a támogatás fejében való kiszállás gyakorisága 
nincs korlátozva, az jelzés alapján, szükség szerint történik, akár havi több alkalommal 
is. A felek rögzítik, hogy a támogató az alábbi elérhetőségen jogosult megtenni a jelen 
szerződés szerinti jelzését a támogatott felé: 
Név: Herczig József  
Tel. szám: 06-20/964-3025 
A támogatott a jelzés közlésének megtörténtéről legkésőbb a jelzés megtételét követő 
24 órán belül köteles visszaigazolni a Kistarcsai Polgármesteri Hivatala központi 
telefonszámán (28/470-711). 

5. A felek megállapítják, hogy a támogatott részéről az ebek befogását a Szomorú Szív 
Kft. Állatmentő Szolgálat végzi. 

6. A támogatott kijelenti, hogy a befogott ebeket csak abban az esetben szolgáltatja 
vissza jogos tulajdonosának, ha a tulajdonos az őrzés költségét kifizeti, amely 2.500,- 
Ft/nap+ÁFA. 

7. Ezen megállapodás tárgyévre szól, 2016. január 1-től 2016. december 31-ig érvényes. 
Amennyiben mindkét fél úgy ítéli meg, hogy a megállapodás a létrehozásának célját 
betölti, az hasznos, a megállapodás meghosszabbítható. A jelen szerződés csak 
írásban, a felek erre irányuló közös megegyezése esetén módosítható, vagy egészíthető 
ki. 

8. A támogatott köteles a támogatóval a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során 
folyamatosan együttműködni, a támogatót minden olyan körülményről tájékoztatni, 
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amely a jelen szerződésben meghatározott feladatok eredményes vagy kellő időre 
történő elvégzését gátolja, vagy veszélyezteti. 

9. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást nem a jelen 
szerződésben megjelölt célra fordítja, úgy súlyos szerződésszegést követ el, mely 
esetben a támogató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. 
A támogatott a fentiekben hivatkozott súlyos szerződésszegése esetén köteles a 
támogatás összegét, illetve annak a nem a jelen szerződésben meghatározott célra 
fordított arányos részét a Ptk. szerinti mindenkor érvényes kamatokkal együtt 
visszafizetni a támogató számára. A támogatott a visszafizetési kötelezettségének az 
erre irányuló támogató általi felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 
eleget tenni. A kamatfizetés kezdő napja a kötelezettségszegés időpontja. Amennyiben 
a támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 
támogató jogosult a követelését bármely módon, beleértve a támogatónak járó 
bármely fizetési kötelezettség beszámítását is, érvényesíteni. 

10. A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 
- A szerződés teljesítésével, 
- a szerződés lejártával, 
- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, 
- súlyos szerződésszegés esetén történő azonnali hatályú felmondással. 

11. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

12. Ha a felek között vita alakul ki, elsősorban egyezség útján próbálják megoldani. 
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a vitás kérdés elbírálására – amennyiben arra 
hatáskörrel rendelkezik – a Gödöllői Járásbíróságot jelölik meg. 

 
A megállapodásban foglaltakkal mindkét fél egyetért, azokat elolvasást és értelmezést 
követően, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. év ………………. hónap ….. nap  
 
 
 
 
     …………………………………….                         ………………………………….. 
 Kistarcsa Város Önkormányzata részéről     Kutyamentsvár Alapítvány részéről 

Solymosi Sándor polgármester        Bóné András kuratóriumi elnök 
 támogató      támogatott 

 
   


