
 

A gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés 2007. január 1-től 

érvényes módosítása 

 

mely létrejött Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), mint 

Megrendelő és a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó 

között az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek a Szentendre Város belterületén végzendő gyepmesteri tevékenységekre 

vonatkozó vállalkozási szerződésüket 2007. január 1-jével az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Az alapszerződés 2. pontja módosul: 

A szerződés időtartama: 2007. január 1-től 2010. december 31-ig. 

 

2.  Az alapszerződés 3. pontja módosul: 

Vállalkozót az 1. pontban megjelölt tevékenységéért 6 460 000 Ft + ÁFA vállalkozási 

díj illeti meg évente – az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint – mely összeg nem 

léphető túl, és amely tartalmazza az összes költséget. Vállalkozó minden évben október 

31-ig kezdeményezi a szerződés felülvizsgálatát, amelyről a Megrendelő december 31-ig 

dönt. 

 

3. Az alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A munka elszámolása átalányáron, negyedéves számlázással, utólag történik. 

 

4. Az alapszerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Fizetési mód: átutalással a VSZ Zrt. 10403112-31115894-00000000 számú számlájára. 

 

5. Az alapszerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Főkertész 

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Ürögi Tünde. 

 

6. A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad. 

 

7. Jelen szerződés módosítás aláírására a Képviselő-testület …../2007. () Kt. számú 

határozatában hatalmazta fel a Polgármestert. 

 

Szentendre, 2007…………………… 

 

 

_______________________________  __________________________________ 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó     Medveczki Imre 

    polgármester jegyző           cégvezető 

Szentendre Város Önkormányzata            Városi Szolgáltató Zrt. 

 Megrendelő           Vállalkozó 



 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(módosítással egységes szerkezetben) 

 

mely létrejött Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.), mint 

Megrendelő és a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megrendelő megbízza a Vállalkozót, hogy Szentendre város belterületén végezze el a 

kóbor ebek befogásával, őrzésével, ellátásával, értékesítésével vagy ártalmatlanná 

tételével, és az állati tetemek ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat.  

2. A szerződés időtartama: 2007. január 1-től  2010. december 31-ig.1 

3. Vállalkozót az 1. pontban megjelölt tevékenységéért nettó 6 460 000 Ft + ÁFA 

vállalkozási díj illeti meg évente – az 1. számú mellékletben részletezettek szerint -, 

mely összeg nem léphető túl, és amely tartalmazza az összes üzemeltetési költséget. 

Vállalkozó minden évben október 31-ig kezdeményezi a szerződés felülvizsgálatát, 

melyről a Megrendelő december 31-ig dönt.2 

4. A munka elszámolása átalányáron, negyedéves számlázással, utólag történik.3 

5. A számla fizetésének határideje: a kézhezvételtől számított 30 nap. 

6. Fizetési mód: átutalással a VSZ Zrt. 10403112-31115894-00000000 számú 

számlájára.4 

7. Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Priester Margit,  

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: Ürögi Tünde.5 

8. Vállalkozó a szerződésben foglalt összegért: 

 

a. a város területén a kóbor ebek befogását a bejelentéstől számított 24 órán belül 

lehetőség szerint elvégzi (készenléti idő: 8-18 között); 

b. biztosítja az ebek 14 napig történő tartását, illetve ellátását; 

c. elvégzi az elhullott állatok 24 órán belüli begyűjtését, a gyepmesteri telepre 

történő szállítását, a tetemeknek az ártalmatlanításig történő, előírásoknak 

megfelelő tárolását és ártalmatlanítását; 

d. hetente általános – kóbor eb befogással egybekötött - bejárást tart az öt 

körzetre osztott város 1-1 körzetében; 

e. évente az egész városra kiterjedő meghirdetett befogási akciót szervez a kóbor 

állatok begyűjtésére. 

 

9. Vállalkozó a 8.c. pontban meghatározott ártalmatlanítást a feladat elvégzésére jogosult 

alvállalkozó részére történő átadással oldja meg. Az átadásról szóló igazolást a 

számláihoz, mint az ártalmatlanítást hivatalosan igazoló okiratot mellékletként 

csatolja. 

10. Vállalkozó az 1. pontban megjelölt tevékenységet magánterületen külön díj ellenében 

végzi, mely tevékenység nem képzi jelen szerződés tárgyát. 

11. A Vállalkozó a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és önkormányzati rendeletek 

betartásával köteles a szolgáltatást végezni: 

__________________________________________ 
1 Módosítva a ……../2007. () sz. határozat alapján. 
2 Módosítva a ……../2007. () sz. határozat alapján. 
3 Módosítva a ……../2007. () sz. határozat alapján.  
4 Módosítva a ……../2007. () sz. határozat alapján. 
5 Módosítva a ……../2007. () sz. határozat alapján. 

 



a. üzemelteti a gyepmesteri telepet a működési engedélyben foglaltak szerint; 

b. szakképzett személyt biztosít a munkavégzéshez; 

c. a beteg vagy veszettség gyanús állatokat elkülönítve tartja; 

d. a befogott és az elhullott állatokról nyilvántartást vezet; 

e. a gyepmester éves tevékenységéről folyamatos munkanaplót vezet; 

f. a Vállalkozó a gyepmesteri telep működéséről évente teljes körű beszámolót 

terjeszt elő Megrendelő részére; 

g. az állati tetem ártalmatlanítási tevékenységhez a jogszabályi változásoknak 

megfelelően külön begyűjtési-szállítási engedélyt szerez és a tevékenységet az 

abban foglaltaknak megfelelően végzi; 

h. a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó állampolgári megrendelések 

díjszabásáról, és annak változásáról a Megrendelőt tájékoztatja; 

i. a heti bejárásokhoz kapcsolódó körzetfelosztásról a Megrendelőt tájékoztatja; 

j. állatorvosi felügyeletről gondoskodik. 

11. Megrendelő kötelezettségei: 

a. minimum havonta egy alkalommal megbízottja útján ellenőrzi a telepet; 

b. a befogási akciók, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó fontos 

információk, változások, meghirdetését biztosítja a helyi sajtóban, rádióban a 

Vállalkozó által nyújtott információk alapján; 

c. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, 

a változásokat egyezteti a Vállalkozóval; 

d. rendkívüli befogási akciókhoz, problémás, illetve hatósági esetekhez közterület 

felügyelőt biztosít. 

12. A Vállalkozót a tevékenység - neki felróható okból - történő elmaradásából, nem 

szakszerű munkavégzésből, vagy szerződés szerinti határidő elmulasztásából eredő 

kárért harmadik személlyel szemben is felelősség terheli. 

13. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés érvényességéhez Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges, melyet a 

……../2007. () Kt. számú határozat tartalmaz. 

14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó hatályos 

jogszabályok az irányadóak. 

15. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2007. ……………………………………… 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc    dr. Molnár Ildikó    Medveczki Imre 

 polgármester                     jegyző                cégvezető 

  Szentendre Város Önkormányzata            Városi Szolgáltató Zrt. 

       Megrendelő          Vállalkozó 



1. számú melléklet 

 

A vállalkozási szerződés 3. pontjában megjelölt vállalkozási díj elszámolásának módja: a 

tevékenység során felmerülő összes elszámolandó költség árbevétel arányos megosztása. 

Fentiek alapján a vállalkozói díj az alábbi elemekből tevődik össze: 

 

- rendelkezésre állási díj:  4 522 000 Ft + ÁFA/év 

 

mely tartalmazza: 

 

 bérek     

 biztosítás (HDC-321)        

 súlyadó (HDC-321) 

 állati tetem ártalmatlanítás állandó költségei            

 üzemanyagköltség (rendszeres bejárás)  

 

- teljesítményarányos díj: 1 938 000 Ft + ÁFA/év 

 

mely tartalmazza a befogott ebek és ártalmatlanított tetemek kapcsán felmerült 

darabszám arányos, adott negyedévben felmerült költségeket, melyek az alábbiak 

lehetnek: 

 üzemanyagköltség 

 állati tetem ártalmatlanítás  

 élelem 

 rezsi (víz, villany, telefon, szennyvízszállítás, hulladékszállítás, 

tüzelőanyag, stb.) 

 javítási költség, fenntartás 

 orvosi költségek 

 kábító-zselé 

egyéb költségek (tisztítószer, nyomtatvány, munkaruha 


