
Vállalkozási szerződés 

gyepmesteri feladatok elvégzésére 

 

amely létrejött egyrészről 

Vecsés Város Önkormányzata (székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.; képviseli: 

Szlahó Csaba polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a  

HD-Herczig Kft. (székhely: 2230 Gyömrő, Állomás u. 72/a.; adószám: 14755064-2-13; 

képviseli: Herczig József ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

1. Vállalkozó vállalja Vecsés Város közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, 

őrzésével, ellátásával, értékesítésével, valamint az állati tetemek 

ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok elvégzését, az alábbi részletezésben és 

díjazással: 

a) gyepmesteri feladatok elvégzése közterületen, korlátlan számú kiszállással és 

ebbefogással, illetve kisállattetem begyűjtése 24 órás ügyeletben: 200.000,- 

Ft+Áfa/hó; 

b) nagyállat tetem elszállítása (pl.: ló, szarvasmarha) közterületről: 70.000,- 

Ft+Áfa/db + 20.000,- Ft+Áfa/kiszállás; 

c) ember megmarása esetén a megfigyelés költsége: 25.000,- Ft+Áfa; 

d) kiadási illetve őrzési költség tartási napszámtól függetlenül: 3.000,- 

Ft+Áfa/eb, azzal a megjegyzéssel, miszerint az összeg változhat, ha az eb nem 

rendelkezik kötelező oltással és/vagy azonosító chippel; 

e) lakosságtól való élőállat elszállítása: 10.000,- Ft – 15.000,- Ft+Áfa/db. 

 

2. Vállalkozó és Megrendelő kikötik, miszerint egyéb állat befogásáról (macska, róka 

nyest, haszonállatok) mindig eseti megállapodást kötnek. 

 

3. Megrendelő a gyepmesteri feladatok ellátásáért járó 200.000,- Ft+Áfa/hó, azaz 

kettőszázezer forint plusz áfa/hó vállalkozási díjat – a Vállalkozó által benyújtott 

számla alapján – a Pátria takarékszövetkezet gyömrői kirendeltségénél vezetett 

65100084-11317393 számú számlára utalja, 8(nyolc) napos fizetési határidő 

betartása mellett. 

 

 



4. Az 1/b. és 1/c. pont esetén a vállalkozói díj a teljesítés igazolását követő 

15(tizenöt) napon belül a Vállalkozó által benyújtott számla alapján kerül 

kifizetésre. 

 

5. Vállalkozó a szerződés 1. pontjában meghatározott összegekért vállalja: 

a) a kóbor ebek befogását a bejelentéstől számított 24 órán belül, sürgős esetben 

(rendőrség, mentő, orvos munkájának segítése esetén) 1 órán belül; 

b) a befogott ebek 14 napig történő tartását illetve ellátását; 

c) az elhullott állatok bejelentéstől számított 2 órán belüli begyűjtését, 

gyepmesteri telepre történő szállítását, tárolását és ártalmatlanítását. 

 

6. Vállalkozó kiköti, miszerint a befogott ebet csak abban az esetben szolgáltatja 

vissza a tulajdonosának a költségek megtérítése ellenében, ha az eb szerepel a 

nyilvántartásban és érvényes oltási igazolvánnyal rendelkezik. 

 

7. A Vállalkozó jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjon felül semminemű 

költséget nem érvényesíthet. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés tartalmát 

illetően a teljesítés ideje alatt változtatással kíván élni, úgy annak 

költségkövetkezményei a vállalkozói díjat – a felek közös megegyezése alapján – 

módosítják. 

 

8. Vállalkozó a mindenkor érvényes jogszabályok és önkormányzati rendeletek 

betartásával köteles a szolgáltatást elvégezni, ideértve a kötelezően előírt 

nyilvántartások naprakész vezetését is.  

 

9. Jelen szerződés 2018. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamú. 

A szerződés bármely fél a másik félhez címzett, írásbeli rendes felmondással, 30 

napos felmondái idő megtartásával szüntetheti meg. Jelen szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg hatályát veszti a felek között 2015. október 30-án – más 

vállalkozói cégnéven - kötött megállapodás. 

 

 

10. Kapcsolattartásra jogosult személyek:  

 

Megrendelő részéről: Rózsa Balázs (06 30 430 6230) 

Vállalkozó részéről: Herczig József (06 20 964 3025 vagy 06 70 364 9503) 

 

11. A Vállalkozót a tevékenység – neki felróható okból történő – elmaradásából, a 

nem szakszerű munkavégzésből, vagy a szerződés szerinti határidő 

elmulasztásából eredő kárért harmadik személlyel szemben is felelősség terheli. 

 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a vonatkozó ágazati jogszabályok irányadóak. 

 

 



13. Jelen szerződés mellékletei, amelyek a megállapodás elválaszthatatlan részét 

képezik: 

a) állategészségügyi, járványvédelmi, közegészségügyi és 

munkavédelmi/személyi higiéniai oktatásról szóló tanúsítvány; 

b) állatjóléti felelősök képesítési bizonyítványa; 

c) Gyömrő Város jegyzőjének nyilatkozat a gyepmesteri telep használatáról; 

d) gyepmesteri tevékenységet engedélyező határozat; 

e) kormányhivatali engedély 1. osztályú állati eredetű hulladék begyűjtésére, 

szállítására és átmeneti tárolására. 

 

Jelen megállapodás három példányban készült, az abban foglaltakat a felek elolvasták, 

közösen értelmezték és mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal 

látják el. 

Vecsés, 2017. december 22. 

 

       Megrendelő képviseletében:    Vállalkozó képviseletében: 

 

 

      Szlahó Csaba polgármester    Herczig József ügyvezető 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző 

 

 

 

 

 


