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Előterjesztés
az ebrendészeti feladatokra kötött megbízási szerződés módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzata 2011. november 15-én kötött szerződést Sipos József egyéni
vállalkozóval a gyepmesteri feladatok ellátására. A megbízási szerződés több alkalommal
módosításra került, a jelenleg hatályos szerződés 2019. január 24-én került megkötésre. Az elmúlt
évek alatt a módosításokat az tette szükségessé, hogy Sipos József már nem egyéni
vállalkozóként, hanem az EBFARM Kft. ügyvezetőjeként kötötte meg a szerződést, illetve a
jogszabályi változások miatt már nem gyepmesteri feladatok ellátását, hanem ebrendészeti
feladatok ellátásra kötötte meg a szerződést.
Sipos József 2021. december 3-án kérelemmel fordult Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületéhez, melyben kérte, hogy a jelenleg hatályos szerződésben szereplő hatósági intézkedés
során tulajdonból elhozott kutyáért járó megbízási díjat 12 000 Ft/egyed összegről 15 000
Ft/egyed összegre, míg a ebrendészeti szolgáltatásokért fizetendő 100 000 Ft/ hó összeget 120 000
Ft/ hó összegre módosítsa a Képviselő-testület. Az emelés a nyersanyag és a benzin árak
növekedésével magyarázható. A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan
formában érvényben maradnak.
Sipos József a szerződésben szereplő feladatait maradéktalanul ellátja, munkájára A kérés
megítélésem szerint támogatható, így kérem a Képviselő-testületet, hogy a kérést megtárgyalni, a
határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.!
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (XII. 15.) határozata
az ebrendészeti feladatokra kötött megbízási szerződés módosításáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az EBFARM Kft.
(2252, Tóalmás 3141 hrsz) között 2019. január 24-én ebrendészeti feladatok ellátására
kötött megbízási szerződés 9. és 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
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„9. Az Önkormányzat vállalja, hogy hatósági intézkedés során tulajdonból elhozott kutyáért
15 000 Ft/egyed (azaz tizenötezer forint/egyed) áron külön számla ellenében a számla leadását
követően készpénzben kifizeti.
10. Az ebrendészeti szolgáltatásokért 120 000 Ft/hó (alanyi ÁFA mentes) (azaz egyszázhúszezer
forint/hó) díjat fizet ki az Önkormányzat számla ellenében, a számla leadását követő 5 napon
belül.”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására A szerződés módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal érvényben maradnak.

Aszód, 2021. december 6.
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