EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Bordány Nagyközség Önkormányzat (cím: 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44; adószám:
15726652-2-06; a továbbiakban Önkormányzat) képviseletében eljáró személy: Tanács Gábor,
polgármester
másrészről
Tappancs Állatvédő Alapítvány (6723 Szeged, Római krt. 13-15. adószám: 18469453-1-06, a
továbbiakban Alapítvány) képviseletében eljáró személy: Farkas Gabriella (anyja neve Seller
Magdolna) elnök
együttesen Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.
1.
Az Alapítvány 2018. július 01. napjától kezdődően vállalja, hogy – az Önkormányzat
jelzése alapján –, Bordány (település) közigazgatási területéről a bejelentett illetve befogott
gazdátlan ebet (kivéve bull típusú eb) legfeljebb három (3) naptári napon belül az
Alapítvány – Szeged, Kiskundorozsma, Sia dűlő 20. szám alatti – telephelyén átveszi. Az átvett
ebet annak örökbefogadásáig, de minimum a kötelező karanténidő hátralévő időtartamáig – az
állategészségügyi előírások feltétlen betartása mellett – tartja, gondoskodik róla.
2.
Felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt eb befogása és az Alapítvány
telephelyére történő elszállítása a Felek között előzetes alkalmankénti egyeztetés útján
történik. Az alkalmankénti egyeztetés érdekében Felek egymás között egy-egy fő kapcsolattartó
személyt jelölnek ki. A tényleges elszállításig az Önkormányzat feladata az eb elhelyezése.
3.
Felek egyezően megállapodnak abban, hogy a 1. és 2. pontban rögzített feladatok
ellátásáért átvett kutyánként 25.000,-Ft – azaz huszonötezer forint – ellentételezés illeti meg az
Alapítványt, melyet az Alapítvány UniCredit Bank pénzintézetnél vezetett 10918001-0000001948600008 számú folyószámlájára, az Alapítvány által havonta kiállított számla ellenében 15
napos fizetési határidővel az Önkormányzat átutal. A fentiekben megjelölt összeg az
Alapítványnak a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségeinek fedezésére szolgál.
4.
Az alkalmankénti ebbeszállításon felül, az Önkormányzat az Alapítvány által működtetett
állatmenhely fenntartását számla ellenében 50.000 Ft/év rendelkezésre állási díj formájában
támogatja.
5.
Bordány Nagyközség Önkormányzata rendkívül fontosnak tartja a felelős állattartással
kapcsolatos lakossági tájékoztatást, szemléletformálást ennek érdekében az Alapítvány
munkájának támogatása céljából az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:
1.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
Önkormányzat által fenntartott írott és elektronikus sajtótermékekben
térítésmentesen felületet biztosít az Alapítvány számára a céljai, tevékenysége
bemutatására, népszerűsítésére, szemléletformálásra. Ezt a megjelenési lehetőséget
az Önkormányzat a Bordányi Hírek, Bordányi Napló számaiban, a Bordányi

Híradóban illetve a település hivatalos honlapján (bordany.com) egész évben
biztosítja. A megjelenés lehetősége különösen kiterjed az SZJA bevallási
időszakra (jelenleg minden év február 25. illetve május 20. napja), annak
érdekében, hogy az adózó állampolgárok tájékoztatásának lehetőséget kapjanak az
adójuk 1%-ról történő felajánlás lehetőségeiről.
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat
által szervezett rendezvényeken, eseményeken térítésmentesen lehetőséget
biztosít az Alapítvány számára a megjelenésre, tevékenysége bemutatására
személetformálásra, bemutatók megtartására. Ezt a megjelenési lehetőséget az
Önkormányzat évente legalább három alkalommal biztosítja, amelyből egy
alkalom a legnagyobb érdeklődére számot tartotó pünkösd hétvégéjén
megrendezésre kerülő fesztivál (jelenlegi nevén: Pünkösd Felszt).
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy amennyiben olyan pályázat került
kiírásra, amelynek tartalma összeegyeztethető az Alapítvány munkájával,
tevékenységének bemutatásával, a pályázat megvalósítása során felkéri az
Alapítványt ezen tevékenységben történő közreműködésre.
4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy helyi ellátó állatorvossal
együttműködve évenként ivartalanítási akciót szervez a helyi lakosság kutyái
és macskái számára, amelyet meghirdet a település hivatalos weboldalán és a
hivatal ügyfélszolgálatán.
5. A településen tartott kutyák mikrochipjének, évenkénti kötelező oltásának
meglétét rendszeresen ellenőrzi, a hiányosságokat pótoltatja. Az Önkormányzat
évente legalább 400.000 Ft támogatást biztosít a lakosság számára az ebek
mikrochippel történő ellátására és/vagy az 5.4. pont szerinti ivartalanítási
akcióhoz történő hozzájárulásra.
6.
Jelen megállapodást Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy bármelyik Fél részéről a
jogviszony hat (6) hónapos felmondási idő biztosításával, naptári évfordulóra (december 31.
napja) írásban, indokolás nélkül felmondható. Felek továbbá megállapodnak abban, hogy évente
felülvizsgálják az együttműködésüket, annak eredményességét, minden év május hónapjában
előre egyeztetett időpontban és helyen.
7.
A fentebb körülírt megállapodásban foglaltak teljesítése során Felek egybehangzóan
vállalják, hogy teljes mértékben együttműködnek, és maradéktalanul eleget tesznek a
kölcsönös tájékoztatási kötelezettségüknek: minden olyan tényről, körülményről, melyek jelen
megállapodásban foglaltak szerződésszerű teljesítését részben vagy egészben akadályozzák,
illetve a teljesítésben befolyásolhatják, kötelesek egymást – hitelt érdemlő módon -, annak
felmerülésétől számított három (3) naptári napon belül értesíteni.
8.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyv szóló
2013. évi V: törvény (rövidítve Ptk.) szabályait tekintik irányadónak. Jogviszonyukból eredő
esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, és csak annak

eredménytelensége esetére választják a bírói utat. A bírói út választása esetén Felek – perértéktől
függően – a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Ítélőtábla illetékességét kötik ki.
9.
Felek jelen megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, sajátkezűleg és cégszerűen alulírott helyen és napon
aláírtak.
10.
Jelen megállapodás egységes szerkezetben (gépileg összetűzött), három (3) darab
sorszámozott lapból áll, melyet Felek két (2) példányban aláírtak.
11. A felek jelen megállapodás aláírásával Bordányban, 2013. július 18. napján kelt ugyanezen
tárgyban megkötött „Együttműködési Megállapodást” közös megegyezéssel megszűntetik.
Kelt: ………….., 2018. …..

-------------------------------------------Bordány Nagyközség Önkormányzata
képviseletében

Tanács Gábor, polgármester

-----------------------------------------------Tappancs Állatvédő Alapítvány
képviseletében

Farkas Gabriella, elnök

