
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 

294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

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

területéről az állati eredetű melléktermékek elszállítására és ártalmatlanítására 

vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

 

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

Biztonsági Kft. közötti, Ercsi közigazgatási területéről az állati eredetű melléktermékek 

elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – e határozat melléklete szerinti – megbízási 

szerződés 2015. szeptember 1-vel történő megkötését támogatja, és erre bruttó 133.350,- 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. szeptember 1., ill. 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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 294/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat 

 képviseli Győri Máté polgármester 

 Címe:    2451Ercsi, Fő u. 20. 

 Adószáma:                15727141-2-07 

 mint Megbízó, 

 

másrészről POLISZ Biztonsági Kft  

 képviseli Juhász Ákos ügyvezető   

 Címe:   1196 Budapest, Ady Endre út 51.

 Cégjegyzékszáma:  01-09-715752 

 Adószáma:  13038919-2-43  

mint Megbízott  

/együttesen: Felek/ között az alábbi feltételekkel. 

 

1. A szerződés tárgya  

Megbízó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 19. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségéből adódó 

feladatának Megbízott szolgáltatásának igénybevételével tesz eleget. 

 

2. Megbízott feladatai  

Megbízott a Megbízótól kapott értesítés, lakossági bejelentés, illetve saját 

észlelése alapján 24 órán belül, a vonatkozó jogszabályokban előírt módon 

gondoskodik az Ercsi Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő 

közterületeken, a Megbízó tulajdonában lévő ingatlanokon, a Megbízó 

kezelésében lévő közutakon fellelhető – a jogszabály által 1. kategóriába sorolt – 

állati eredetű melléktermékek, különösen az elhullott állatok /kutya, macska, 

hüllő, madár, stb./ tetemeinek folyamatos, a hét minden napján (napi 24 órában) 

történő összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanná tételéről. A 

mezőgazdasági haszonállatoknak minősülő fajok /tehén, sertés, birka, stb./ állati 

tetemeit a jogszabály a 2. kategóriába sorolja, ezért ezek nem tartoznak a 

szerződés hatálya alá. A bejelentések az 06-1/358-0526, 06-70/338-5819, 

telefonszámokon, az 1/280-8945 fax-számon, valamint a 

diszpecser@poliszkft.hu címen tehetők meg. 

Megbízott az általa begyűjtött kisállat- és madártetemekről nyilvántartást vezet, 

továbbá egyedi adatlapot tölt ki és azt csatolja a benyújtandó számlához. 

 

mailto:diszpecser@poliszkft.hu


3. Díjazás  

3.1 Megbízó a jelen szerződésben meghatározott tevékenység teljesítéséért a 

Megbízott részére 35.000 Ft, azaz Harmincötezer forint + áfa/hó összegű díjat 

fizet, mely tartalmazza a szerződésben megszabott módon bejelentett, korlátlan 

mennyiségű állati eredetű melléktermék (állati tetem) begyűjtésének, 

elszállításának, ártalmatlanná tételének, illetve a tetemek átvételére, tárolására, 

továbbszállítására és ártalmatlanítására jogosult szervezetnek történő átadásának 

költségeit, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült összes további költséget is. 

Havi 6 esetben történő kiszállásig kiszállási díj nincs, a 7. kiszállástól – a 

Megbízott székhelye és a Megbízó székhelye közötti oda-vissza útra számolva a 

díj 50.- Ft/km/alkalom + áfa. 

3.2 A 3.1 pontban rögzített díjak  2016. szeptember 30-ig maradnak érvényben. 

Az azt követő időszakra vonatkozóan a díjemelés mértékéről a Megbízó és a 

Megbízott a feladat- vagy tevékenységet érintő esetleges jogszabályváltozásra és 

a KSH előző évre megállapított fogyasztói árindexére figyelemmel köt 

megállapodást. 

          

4. A fizetés módja  

4.1. A fizetendő díjról Megbízott minden hónapban – a tárgyhót követő 5 napon 

belül – számlát állít ki, amelyhez a 2. pontban megnevezett havi kimutatást 

/adatlapokat/  mellékeli és azt a Megbízóhoz benyújtja. A felek megállapodása 

alapján, a megbízotti teljesítés és kötelezettség, jelen szerződés erejénél fogva a 

számviteli bizonylat és az annak alapját képező gazdasági eseményt tartalmazó 

adatlap együttes megléte és hitelt érdemlő mivolta esetén áll fenn. 

4.2. A díj megfizetése banki átutalással történik. A Megbízó vállalja, hogy a 

szerződés 3. pontja szerint megállapított havi díjat a számla kézhezvételét 

követő 8 munkanapon belül a Megbízott Erste Banknál vezetett 11996217-

06390529-10000018 számú számlájára átutalja. 

  

5. Időtartam és felmondás  

5.1. Jelen Megbízási szerződés 2015. szeptember 1. napján lép hatályba és 

határozatlan időre szól. 

5.2. Általános felmondási idő 60 nap: bármelyik fél jogosult a szerződést 

bármikor indokolás nélkül 60 nap felmondási idővel felmondani.  Megbízó 

rendkívüli felmondási joggal élhet, amennyiben Megbízott igazolhatóan 

vétkesen és súlyosan – írásbeli felszólítás után – ismételten megsérti a jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségeit. A rendkívüli felmondás a szerződést 

azonnali hatállyal megszünteti. Ezt a Megbízotthoz címzett írásba foglalt 

nyilatkozattal kell közölni. Megbízott azonnali hatályú rendkívüli felmondással 

szüntetheti meg a jogviszonyt, amennyiben a szerződésből hármaló 



kötelezettségét a megbízó szándékosan vagy súlyos gondatlanság útján szegi 

meg. 

5.3. A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek 

kötelesek legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül egymással minden 

tekintetben elszámolni. 

 

6. Egyéb kikötések  

6.1. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt megbízás 

teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, engedélyezett és nyilvántartásba vett 

telephellyel (nyilvántartási száma: 06-AH-008(EÉ)), engedélyezett és 

nyilvántartásba vett műszaki eszközökkel és megfelelő szakmai képzettségű 

szakemberrel rendelkezik. A megfelelő engedélyeket és azok esetleges 

módosításait Megbízott köteles Megbízó számára benyújtani. 

6.2. Megbízott harmadik személy közreműködését igénybe veheti. Az ezzel 

kapcsolatos költségeket Megbízott viseli, Megbízó számára a harmadik személy 

igénybevétele többletkiadással nem járhat. A Megbízott az igénybe vett 

személyért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. 

6.3. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről kívánságára, szükség esetén 

e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált 

szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények a szerződés módosítását teszik 

indokolttá.  

6.4. Megbízott a feladat ellátásának előre látható munkaszervezési, műszaki 

vagy bármely egyéb okból történő szüneteltetéséről köteles a Megbízót legalább 

5 munkanappal korábban értesíteni. 

6.5. A szerződés teljesítése során Felek kapcsolattartói: 

Megbízó részéről: 

Név: 

telefon:    

email:    

Megbízott részéről: 

            Név: Dr. Németh Gyula irodavezető 

telefon:         1/358-0526, 70/338-8593 

email:            dr.nemeth.gyula@poliszkft.hu 

 

6.6. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló törvény 

rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, 

tárgyát, időtartamát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét 

Megbízó a honlapján nyilvánosságra hozza. 



6.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal kötött szerződések 

esetén a közzétételi és adatvédelmi előírások betartása érdekében 

közreműködési kötelezettsége áll fenn. 

Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 

szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt az erre feljogosított képviselőik 

útján aláírják. 

Budapest, 2015. augusztus 

 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 

 Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 Győri Máté Juhász Ákos 

 polgármester ügyvezető 

 

 

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem.  

 

2015. augusztus  

------------------------------------------ 

 

 
 


