Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Előterjesztés
Sárbogárd Város Képviselő-testületének
2011. január 20-i ülésére
Tárgy: Gyepmesteri vállalkozói szerződés meghosszabbítása Sárközi Károly vállalkozóval
Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 48/A, § (3) bekezdése
szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 19. §
(1) bekezdése kimondja, hogy az állati eredetű melléktermékek – így különösen az elhullott
állat tetemének – tulajdonosa saját költségének köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná
tételéről gondoskodni. A kötelezettség, ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa
ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelése helye
szerinti illetékes települései önkormányzatot, közterületen a települési önkormányzatot,
közúton a közút kezelőjét terheli.
A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek elszállításának megoldására Sárbogárd
Város Önkormányzata szerződést kötött, mely szerződés 2011. december 31. napjával lejárt.
A feladat ellátása érdekében a szerződés lejárta előtt pályázati felhívást tettünk közzé a helyi
újságokban, illetve Sárbogárd Város honlapján. A pályázat benyújtási határideje 2011.
december 31. napja volt. A pályázat benyújtására ésszerűtlenül rövid intervallumot nem lehet
meghatározni, a döntés - előkészítést azonban a benyújtott pályázatok tekintetében a
rendkívüli testületi ülések gyakorisága ellenére sem lehetett végrehajtani.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a 2012. év első hónapjára a város nem rendelkezik
érvényes szerződéssel a gyepmesteri tevékenység ellátására.
Javaslom, hogy a 2011.évi árakon – nettó 194. 000.- Ft összegű általánydíjjal – a jelen
testületi ülés napirendjén szereplő Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok
elbírálása eredményeként létrejövő szerződés megkötéséig, 2012. január 31-ig – egy hónapra
a Sárközi Károly Nagyhörcsök Puszta 1. szám alatti (adószáma: 61371509-2-27,
nyilvántartási száma: EV-174080) lakos vállalkozóval a T. Képviselő – testület a gyepmesteri
feladatok ellátására 2011.évre 2011. február 18. napján kötött szerződést hosszabbítsa meg.
Sárközy Károly vállalkozó a tevékenységet a szerződés lejártától függetlenül ma is ellátja, a
szerződés meghosszabbításával egyetért, a 2012. évi vállalkozói szerződés megkötéséig a
tevékenységét folyamatosan végzi.
Sárközi Károly fix havi összegű átalányár alkalmazásával végezte tevékenységét, a csatolt
nyilatkozatban a szerződés meghosszabbításával egyetértett, a feladat ellátását vállalta a 2011.
évi általány ár alkalmazásával 2012. január 31. napjáig.
Fentiek alapján kérem, hogy a T. Képviselő – testület a vállalkozói szerződés 2012. január 31.
napjáig történő meghosszabbításáról szóló előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri vállalkozói szerződés
meghosszabbítása Sárközi Károly vállalkozóval című előterjesztést megtárgyalta.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Sárközi Károly vállalkozóval 2012.
január 31-ig terjedő időszakra, a vállalkozóval 2011. február 18. napján kötött
vállalkozói szerződést az abban foglalt feltételekkel nettó 194. 000.- Ft összegű
általánydíj kikötésével hosszabbítsa meg.
A képviselő-testület a vállalkozó részére meghatározza, hogy a bejelentést követő 3
órán belül a kóbor, illetve elhullott állat elszállításáról köteles gondoskodni.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, ha 2012. január hónapban négynél több kutya
kerül befogásra, úgy az ezen felül befogott ebek tartásának költségeire a vállalkozó
külön számlát nyújtson be a szerződés lejártát követő 8 napon belül nettó 350.Ft/nap/kutya díjtétellel.
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