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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 

Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 

ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási 

területén történő gyepmesteri tevékenység ellátására és a kóbor állatok befogására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Polisz 

Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területén történő gyepmesteri tevékenység 

ellátására és a kóbor állatok befogására vonatkozó – e határozat melléklete szerinti – 

megbízási szerződés 2015. október 1-vel történő megkötését támogatja, és erre bruttó 99.060,- 

Ft előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az általános tartalék 

terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, és a megbízási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a 

költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

               Dr. Feik Csaba jegyző 

Határidő: 2015. október 1., illetve folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 293/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 

 

                                     MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött  

egyrészről  

Név:                         Ercsi Város Önkormányzat 

Képviseli:                 Győri Máté polgármester 

Címe:   .                   15727141-2-07 

Adószáma:               15727141-2-07 

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó 

 

másrészről                      

Név:                        Polisz Biztonsági Kft 

Képviseli:                Juhász Ákos ügyvezető 

Címe:                      1196 Budapest, Ady E. út 51. 

Cégjegyzékszám:     01-09-715752 

Adószám:               13038919-2-43 

mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

 

/együttesen: Felek/ között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A szerződés tárgya  

1.1 Megbízó megbízza Megbízottat az illetékességi területén 

- a kóbor állatok befogásával, közterületről történő elszállításával, 

- hatósági határozat alapján eltávolítandó, magánterületen illegálisan 

tartott veszélyes kisállatok, valamint a helytelen tartási körülmények 

miatt veszélyeztetetté vált kisállatok elszállításával. 

1.2 Megbízott a hatáskörébe tartozó intézkedések megtételével vállalja az 1.1 

pontban foglalt feladatok elvégzését. 

 

2. A feladatok teljesítése 

2.1 Megbízott az 1. pontban rögzített feladatokat a következők szerint teljesíti: 

- Jelen szerződés Megbízottat csak a Megbízó irányában kötelezi és a 

Megbízó által adott folyamatos feladat-ellátásra és eseti riasztásokra 

érvényes. 

- Megbízott vállalja, hogy állatbefogás megrendelése esetén a 

riasztástól számított 2 órán belül a területre érkezik és a megbízás 

teljesítését megkezdi. 
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- A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és módszerek 

megválasztása Megbízott hatáskörébe tartozik. 

- Megbízott vállalja az élő állatok befogását követő kíméletes szállítás 

feltételeinek megteremtését. 

- Megbízott külön igény és megállapodás esetén vállalja a hatósági 

határozattal eltávolított állatok megőrzését és élelmezését. 

- Megbízott a feladatok végrehajtását napszaktól függetlenül napi 24 

órában, továbbá a hét minden napján – heti pihenőnapokon, valamint 

munkaszüneti napokon is – vállalja. 

- Amennyiben a kóbor állat nem található a megjelölt helyszínen, úgy 

minimum 1 órán keresztül Ercsi Város közigazgatási területén belül 

azt keresni kell. Az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás a közterület 

felügyelőkön keresztül történik. 

2.2 Megbízó vállalja, hogy – indokolt esetben – a befogás helyszínén 

képviselteti magát, ezt a megrendelő levélben rögzíti. 

 

3. Megbízott felelőssége 

3.1 Megbízottat az alkalmazottaiért teljes anyagi és erkölcsi és jogi felelősség 

terheli. Megbízott felelős a munka szakszerű, jogszabályok előírásai 

szerinti végrehajtásáért is. 

3.2 Nem felelős: 

- az óvó intézkedéseket megszegő, figyelmen kívül hagyó 

magatartásból adódó, Megbízottnak fel nem róható balesetekért, 

- befogáskor az állatokon keletkezett, Megbízottnak fel nem róható 

sérülésekért, továbbá az állatok menekülése során keletkezett 

személyi sérülésekért és anyagi károkért, kivéve, ha Megbízottat 

polgári jogi szabály felelősnek tekinti, 

- ha a Megbízó által meghatározott helyen a kóbor vagy a veszélyesnek 

minősített, illetve veszélyeztetett állat nem lelhető fel. 

 

4. Megbízás, kirendelés módja 

4.1 Megbízó e szerződés alapján a kóbor állatok befogása és elszállítása kapcsán 

megrendelő levél küldésével bízza meg Megbízottat, melyet e-mailben / 

       diszpecser@poliszkft.hu / vagy faxon /fax: 06-1/280-8945/ juttat el 

Megbízotthoz. Munkanapokon 8-16 óra között a megrendelés a központi  e-

mail címen is történhet /info@poliszkft.hu/.  Sürgős esetben, továbbá 

munkaszüneti vagy ünnepnapokon és az önkormányzat munkaidején kívül 

a megrendelés a Megbízó képviselője/kapcsolattartója által kivételesen 

telefonon /tel.:………../ is történhet. 

4.2 A megrendelő levélben kötelező tartalommal kell szerepeltetni a megrendelő 

önkormányzat nevét, a megrendelő képviselőjének/kapcsolattartójának 

nevét, elérhetőségét, a befogandó állat megnevezését és az állat 

tartózkodási helyét. 

mailto:diszpecser@poliszkft.hu
mailto:/info@poliszkft.hu/
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4.3  A megrendelő levél küldésére jogosultak körét Megbízó önmaga határozza 

meg, ezek nevét Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

5. Szolgáltatási díjak 

5.1 A feladatok elvégzéséért Megbízottat az alábbi díjak illetik meg: 

- állatbefogás esetén 39 000.- /azaz: Harminckilencezer/ Ft/hó + áfa.  E 

díj magában foglalja évente, azaz 12 hónap alatt maximum 36 db állat 

befogását (befogási díját) és elszállítását (kiszállási díját).  

- az alapszolgáltatást /évi 36 db állatbefogást/ meghaladó befogás esetén 

Megbízottat 16 000.- /azaz: Tizenhatezer/ Ft/db + áfa díj illeti meg a 

tárgyi naptári évben 

-  kiszállási díj: a 37. állat befogásától kezdődően a Megbízott és Megbízó 

közötti oda-vissza útra számolva, a kirendelés mennyisége alapján,  50.- 

/azaz: Ötven/ Ft/km/kiszállás + áfa. 

       5.2 Megbízott a befogás körülményeiről Jegyzőkönyvet készít, melynek egy 

példányát a számlához csatolja. A felek megállapodása alapján, a 

megbízotti teljesítés és kötelezettség, jelen szerződés erejénél fogva a 

számviteli bizonylat és az annak alapját képező gazdasági eseményt 

tartalmazó jegyzőkönyv együttes megléte és hitelt érdemlő mivolta 

esetén áll fenn. 

5.3 A benyújtott számlán szereplő összeget Megbízó a számla keltét követő 8 

munkanapon belül köteles átutalni a Megbízott Erste Bank Nyrt-nél vezetett 

11996217-06390529-10000018 számú bankszámlájára.  

5.4 Átutalási késedelem esetén Megbízottat a törvényes előírásoknak 

megfelelően a Magyar Nemzeti Bank az átutalás végső határnapján 

hatályos hivatalos jegybanki alapkamatának kétszerese szerinti késedelmi 

kamat illeti meg. 

5.5  Az 5.1 pontban rögzített díjak 2016. szeptember 30-ig maradnak érvényben. 

Az azt követő időszakra vonatkozóan a díjemelés mértékéről a Megbízó és 

a Megbízott a feladatot vagy tevékenységet érintő esetleges 

jogszabályváltozásra és a KSH előző évre megállapított fogyasztói 

árindexére figyelemmel köt megállapodást. 

. 

6. Kapcsolattartás 

    Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi 

személyeket jelölik kapcsolattartóként: 

Megbízó részéről:  

Megbízott részéről: Dr. Németh Gyula 06/70-338-8593 

                                                 dr.nemeth.gyula@poliszkft.hu  

 

7. Egyéb feltételek, jogorvoslat 

7.0. A szerződő felek a megbízási szerződés azonnali hatályú ún. 

rendkívüli felmondással történő  megszűnésére jogosultak, 

mailto:dr.nemeth.gyula@poliszkft.hu
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amennyiben a szerződés tárgyát képező főkötelezettség tekintetében 

valamely fél súlyos mulasztást vagy szerződésszegést követ el. 

7.1 Jelen szerződés 2015. október 1-én lép hatályba és azt Felek határozatlan 

időre kötik. A szerződés – a rendkívüli felmondás esetét kivéve – bármelyik 

fél részéről – indokolási kötelezettség nélkül – 60 napos határidővel 

felmondható.  

7.2  Jelen szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott 

képviselőinek aláírásával módosítható. 

7.3 Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 

(közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében: 

 Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az 

értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a 

szerződésszerű teljesítést akadályozzák; 

 Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az 

intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű 

teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében 

szükségesek. 

7.4 Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges engedélyekkel, 

szakértelemmel és műszaki felszereltséggel rendelkezik. Kijelenti továbbá, 

hogy a vonatkozó hatályos jogszabályokat ismeri és betartja. A jogszabályok, 

illetve e szerződés szabályainak megsértésével harmadik személynek okozott 

kárért a Megbízott felel. 

7.5  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 

az állattartással, illetve az állatok védelmével kapcsolatos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.6  A Felek egyeztetés alapján nem rendezhető vitás kérdések vonatkozásában 

kikötik a Fejér Megyei Törvényszék illetékességét. 

7.7  Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen 

szerződés főbb adatainak az államháztartásról szóló törvény szerinti, illetve 

az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti 

közzétételéhez. 

 

Felek jelen szerződést elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 Ercsi, 2015. augusztus  

 

 Ercsi Város Önkormányzat               Polisz Biztonsági Kft 

                     Győri Máté                                        Juhász Ákos 

                    polgármester                                         ügyvezető 

     Megbízó  Megbízott 

A kötelezettségvállalást 

ellenjegyzem: 


