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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az állati hullagyűjtő telep üzemeltetésére a Városgazda Kft-vel van szerződésünk A szerződés 

2021. június 30-án lejár. 

A Városgazda Kft. az üzemeltetést eddig alvállalkozásba adta a Király és Társa Kft-nek.  

 

Az állati hullagyűjtő telep üzemeltetése évek óta kívánni valót hagy maga után. A jogszabályi 

feltételek egy része nem teljesül a telepen. A pandémiás időszakban az üzemeltetés még 

elhanyagoltabb lett, a kiírt nyitvatartási időben nem volt biztosítva az állati hullák átvétele, a 

telepen nem volt senki. 

 

Állatvédői bejelentésre, mely bejelentés a kóbor ebek befogásával és tartásával volt 

kapcsolatos a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal 

Állategészségügyi Osztálya 2021. május 19-én helyszíni szemlét tartott. A befogott kóbor ebek 

tartása átmenetileg az állati hullagyűjtő telepen történik. Az ebrendészeti telep kialakítása 

folyamatban van, a 2020. évben a kennelek helye lebetonozásra került. A kennelek készítését 

Pusenszki Gábor egyéni vállalkozótól rendeltük meg, várhatóan június 30-ig elkészül vele. A 

kennelek telepítése után az új ebrendészeti telep bekerítésre kerül. 

A helyszíni szemle során készült jegyzőkönyv az ebek tartásával kapcsolatban nem állapított 

meg hiányosságot. A kiállított HV 331-0361/025/2021 sz. jegyzőkönyv szerint: „A kutyák 

tartását a jogszabályi kötelezettségben foglaltaknak megfelelően legalább 2 hétig tartják, ezt 

követően időközönként Dr. Vass István állatorvos által elaltatásra kerülnek. Dr. Vass István a 

kutyák kezelője (ő végzi a kutyák jelölésének ellenőrzését is) és egyben a hatósági állatorvosi 

felügyelete a telepnek. A kutyák befogása és elaltatása dokumentálva van.”  

 

Az állati hullagyűjtő telep működtetésével viszont akadtak kifogásai a Hatóságnak. Az 

ellenőrzés idejében nem volt jelen a telepen senki (szerződés szerint 7-19-ig kellene nyitva 

lennie a telepnek, a takarítást hanyagul végzik, nem volt a kerékfertőtlenítőben víz és 

fertőtlenítőszer. A felvett jegyzőkönyv hatására június 4-én az Állategészségügyi Osztály az 

állategészségügyi szabályok megsértése miatt hivatalos eljárást indított. Az eljárás jelenleg 

folyamatban van, erről több információnk nincs. 

 

Az állati hullagyűjtő telep szabályos működtetése érdekében Kovács József alpolgármester úr 

és Városgazdálkodási Osztály felkérte a Városgazda Kft-t, hogy készítsen olyan üzemeltetési 

tervet, mely szerint a tevékenységet nem adja alvállalkozásba. Az üzemeltetésre 

költségkalkuláció elkészült, mely az előterjesztés mellékleteként megtalálható.  

Az egyszeri kiadások oszlop költségei az engedélyezési eljárások kivételével, az áfa összegével 

csökkenthetőek, hiszen a forgalmi adót a Városgazda Kft vissza tudja igényelni. Így ezen oszlop 

összege bruttó 2.310.630 Ft. 

A folyamatos kiadásoknál ugyanez a helyzet a munkabér és orvosi vizsgálatok költségek 

kivételével, így ennek az oszlopnak a költsége bruttó 2.112.472 Ft. 

 



Így összesen a működési költségekre bruttó 4.423.102 Ft szükségeltetik. A költségvetésben az 

év másodi felére betervezésre került bruttó 1.626.992 Ft, mely összeg csökkenti a kiszámolt 

működtetési költséget. 

 

Tehát a 2021. évre még biztosítandó forrás bruttó 2.796.110 Ft. 

 

A tervezet 2 fő 4 órában való foglalkoztatásával számol, mellyel a nyitvatartási idő napi 6 óra, 

szombaton 4 óra.   

Nyitvatartási idő nyári időszakban (április 15-október 15) délelőtt 7 - 9 és délután 15 – 19 óra 

között lenne, biztosítva így minden lakos számára a telep elérhetőségét. Szombati napon 7-11 

óra. 

 A téli időszakban a nyitva tartás (október 15-április 15.) délelőtt 730 – 930 és délután 14 – 18 

óra. Szombaton 8-12 óra között. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat:   

 

Jánoshalma Város Képviselő testülete az állati hullagyűjtő telep 

(jánoshalmi 0120/12 hrsz.) működtetésére a Városgazda Kft-vel köt 

szerződést, mely szerződés kiköti, hogy a Kft. a tevékenységet nem 

adhatja alvállalkozásba. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Kft-t, hogy az állati hullagyűjtő 

telepet a jogszabályi feltételeknek megfelelően alakítsa ki és 

üzemeltesse. Erre a feladatra a 2021. évben a költségvetésben 

biztosított forráson felül bruttó 2.796.110 Ft-ot biztosít. 

A telep nyitvatartási idejét az alábbiakban határozza meg: 

 

Nyári nyitva tartás (április 15 és október 15 között):  

 

  Hétfő – Péntek: 7-9 óra és 15-19 óra 

  Szombat:  7-11 óra 

 

Téli nyitva tartás (október 15 és április 15 között): 

 

  Hétfő – Péntek: 730 – 930 óra és 14 – 18 óra 

  Szombat:  8 – 12 óra  

 

 



A Városgazda Kft. köteles a telep működési szabályzatát a honlapon és 

a Hunyadi Népe újságban megjelentetni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse 

meg. 

 

Fedezet: Felhalmozási céltartalék 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) 

 

Mely létrejött egyrészről  

Jánoshalma Város Önkormányzata Jánoshalma, Béke tér 1. szám (képviseli: Czeller Zoltán 
polgármester), mint megbízó (továbbiakban: megbízó) 

másrészről a  

Városgazda Kft. (székhelye: 6440. Jánoshalma,  Molnár János u. 3. adó-szám:11379447-2-
03, cégjegyzékszám: 03-09-104455, képviselő: Juhász Zsolt ügyvezető), mint vállalkozó 
(továbbiakban: vállalkozó) 
  

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Megbízó megbízza a Vállalkozót Jánoshalma Város Hajósi úti Állati hullagyűjtő telepének 
üzemeltetésével (jánoshalmi 0120/12 hrsz.) 
 

2. Szerződő felek ezen vállalkozási szerződést 2021. július 01. napjától határozatlan időre kötik. 

 
 

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott telep 
működtetését a tőle elvárható gondossággal, szakszerűen, a jogszabályok maradéktalan 
betartásával végzi, azt alvállalkozásba nem adja, továbbá vállalja: 
 

a. A telepre beszállított állati hullák átvételének biztosítását 
b. ATEV-vel történő koordinálást 
c. Adminisztrációt, a Polgármesteri Hivatal felé történő elszámolást 
d. Szakhatóság felé történő jelentések elkészítését 
e. A telep állagmegóvását  
f. Rendszeres rovarirtását, fertőtlenítését a szakhatósági előírásoknak megfelelően 
g. Segélyhívó telefont működtet 
h. Áram és vízdíjakat 
i. Csurgalékvíz elszállítását 
j. Állati hullák közterületről történő begyűjtését 
k. Téli fűtést  

l. Esetlegesen felmerülő egyéb közvetlen költségeket. 
 

4. A telepen az állati hullák átvételét az alábbi időpontokban köteles biztosítani: 
 

Nyári nyitva tartás (április 15 és október 15 között):  

Hétfő – Péntek: 7-9 óra és 15-19 óra 

Szombat:  7-11 óra 

Téli nyitva tartás (október 15 és április 15 között): 

 

Hétfő – Péntek: 730 – 930 óra és 14 – 18 óra 

Szombat:  8 – 12 óra  
 



5. Szerződő felek megállapodása alapján a Vállalkozó feladatát képezi a telep bejárati kapujának, 
a tájékoztató-, illetve tiltó táblák rendszeres karbantartása, javítása és a telep biztonságos 
őrzése. 

 
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó a szerződés előző pontjaiban felsoroltak maradéktalan 

betartását bármikor – a Vállalkozó előzetes tájékoztatása nélkül is – jogosult ellenőrizni. 
 

7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állati hullagyűjtő telepre kizárólag csak Jánoshalma és 
Kéleshalom közigazgatási területéről származó állati hulla elhelyezését végezheti. Más 
település közigazgatási területéről származó állati hulla kivételesen és csak a telep 
tulajdonosának, Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján 
helyezhető el, a határozat kézhezvételétől kezdődően.  
 

8. Vállalkozó a szerződés bármely pontjának megszegése, különösen az üzemeltetési szabályok 
be nem tartása esetén az ezzel összefüggő teljes kár megtérítésére köteles. 
 

9. Szerződő felek a vállalkozási díjat havi bruttó 352.080 Ft, azaz bruttó háromszázötvenkétezer-
nyolcvan forint összegben határozzák meg. Szerződő felek a teljesítés időpontjának a tárgyhót 
követő hónap 5. napját tekintik. Fizetés módja: átutalás. 
 

10. Szerződő felek rögzítik, amennyiben a Megbízó a Vállalkozó által a szerződésben vállalt 
bármely feladatával összefüggésben hiányosságot észlel és ezt a Vállalkozó felé írásban 
haladéktalanul jelzi, úgy a hiányosságok kiküszöböléséig a vállalkozói díjat jogosult 
visszatartani. 
 

11. Vállalkozó köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul írásban – 
amennyiben erre nincs lehetőség, úgy szóban, későbbi írásos megerősítéssel – értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért teljes felelősséggel tartozik, mely a 
szerződésszegés egyéb következményeinek alkalmazását nem akadályozza. 
 

12. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármelyikük érdekkörében fellépő vis 
maior esetén 3 napon belül írásban értesítik egymást. Ezen kötelezettségének elmulasztása 
esetén bármelyik fél köteles megtéríteni a másik félnek a mulasztással okozott kárát. 
 

13. A Vállalkozó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Megbízó jogos gazdasági 
érdekét sérti vagy veszélyezteti. 

 
14. Jelen szerződést felek a 15. és 16. pont kivételével 6 hónapos felmondási idővel mondhatják 

fel. 
 

15. Megbízó ezen vállalkozási szerződést bármely kötelezettség megszegése esetén, azonnali 
hatállyal jogosult felmondani, és egyben teljes mértékű kártérítést követelni. 
 



16. Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult ezen vállalkozási szerződést felmondani, amennyiben a 
Megbízó díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

17. Megbízó a telep átadásakor a telepet közös jegyzőkönyv felvételével adja át és a szerződés 
lejártakor ugyancsak közös jegyzőkönyv felvételével veszi át. 

 
 

18. Szerződő felek jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez mégsem vezet 
eredményre, úgy jogvitáik eldöntésére a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 

19. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv általános, valamint 
a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös szabályai az irányadók. 
 

20. Felek között a 2020. június 3-án kelt, Állati hullagyűjtő telep üzemeltetésére kötött szerződés 
2021. június 30-án hatályát veszti. 

 

Alulírott szerződő felek ezen vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Jánoshalma, 2021. június 28. 

 

 

 

Czeller Zoltán 
polgármester 

Juhász Zsolt 
ügyvezető 

 

 

Jogi ellenjegyezés: 2021. 06.28. 

 

 

   Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó 

     jegyző 

 

          

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 2020. 06.28. 

 

 

 

 László Mária 

  pénzügyi osztályvezető 


