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Előterjesztés 

a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság részére 
a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottsága a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás 
megkötéséről szóló 9/2019. (XII. 17.) KÁB határozatával döntött a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi 
Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület, székhelye: 1078 Budapest, István utca 38. III/2/ A, adószám: 
18876495-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0016301, levelezési cím: 1138 Budapest, Újpalotai út 8-
10. I/5., képviseli: Nagyné Hirbek Edina elnök) történő együttműködési megállapodás (a 
továbbiakban: megállapodás) megkötéséről. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(a továbbiakban: Önkormányzat), a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és 
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) és az Egyesület 
2020. június 6-án kötötte meg a határozott időtartamra szóló megállapodást, amely 2020. december 
31-én lejárt, így új megállapodás megkötése vált szükségessé változatlan tartalommal. 

Az Egyesület 2021. július 1. és 2022. június 30. közötti időszakra együttműködési megállapodást 
kíván kötni az Önkormányzattal a kerületben élő állattartók és lakosok közötti hatékony 
kommunikáció, szemléletformálás, környezettudatosság elősegítése érdekében, melynek kapcsán 
nemcsak a felnőtt lakosságot, hanem az iskolás és óvodás korosztályt is meg kívánja szólítani. Az 
együttműködési megállapodás keretében az Egyesület többek között vállalja, hogy közreműködik a 
szakmai konzultációk, háttéranyagok elkészítésében, valamint a kutyafuttatók és futtatásra kijelölt 
területek gondozásában és tisztán tartásában aktív szerepet vállal a Kőkert Kft.-vel történő 

együttműködés alapján. Javaslatot tesz a kerületi állattartók és állatok szempontjainak 
figyelembevétele érdekében az új kutyafuttatók kialakítása, illetve a meglévők átalakítása során. Az 
Egyesület a kőbányai kutyás programokra „ZöldEb-2021" címmel javaslatot készít, amelyet 
legkésőbb a szerződés aláírásától számított 30 napon belül benyújt az Önkormányzatnak, állatvédelmi 
és állatjóléti témakörben eseti szakmai javaslatot tesz. 

Az Önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását, 
megjelenési lehetőséget biztosít az Önkormányzat által az Egyesület tevékenységi köréhez illeszkedő 
témakörben szervezett kerületi rendezvényeken. A kutyafuttatók tisztán tartásához szükséges kézi 
eszközöket (kesztyű, zsák, gereblye, ásó) a Kőkert Kft. biztosítja előzetes egyeztetést követően. 

Az Egyesület a megállapodással érintett vállalásait önként, térítésmentesen kívánja teljesíteni. Az 
együttműködési megállapodás a határozattervezet 1. mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

A kőbányai állattartók szemléletformálásában való aktív közreműködés, az Egyesület pártoló 
tagjainak bevonása a kerületszépítő akciókba hozzájárul a kőbányai lakosság szemléletformálásához, 
a környezettudatos szemlélet erősítéséhez. Az Egyesület bevonásával aktívabbá válhat a lakosság 
jelenleg csekély részvétele többek között a kutyafuttatók tisztítása érdekében meghirdetett kerületi 
akciókban. Az állattartók és a lakosság közötti kommunikáció felvállalása, az esetlegesen kialakuló 
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konfliktusok kezelése, azok feloldásában való segítségnyújtás segíti az Önkormányzat és a lakosság 
jó kapcsolatának további mélyítését. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Egyesület a közreműködést ingyenesen vállalja, ezért az együttműködési megállapodás 
megkötése és megvalósítása külön pénzügyi forrást nem igényel. A kutyafuttatók tisztításához 
szükséges eszközök (kesztyű, zsák, gereblye, ásó) a kutyafuttatókat üzemeltető Kőkert Kft.-nél 
rendelkezésre állnak. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. június ,, '~ '.' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ó Krisztián 
jegyző 

.:CeJ1<--tv2,, P1aÁ-c~ 
Stemler Diána 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága 

... /2021. ( ...... ) határozata 
a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottsága a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel (székhelye: 1078 Budapest, 
István utca 38. III/2/A, adószám: 18876495-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0016301, levelezési 
cím: 1138 Budapest, Újpalotai út 8-10. I/5., képviseli: Nagyné Hirbek Edina elnök) a kerületben élő 
állattartók és lakosok közötti hatékony kommunikáció, szemléletformálás és a környezettudatosság 
elősegítése érdekében az 1. melléklet szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt. 
2. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
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1. melléklet a . ../2021. (. .... .) KÁB határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseli: D. Kovács Róbert Antal 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
(székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1., adószáma: 14324130-2-42, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11710002-20205056-00000000, képviseletében Szabó László ügyvezető (a továbbiakban: Kőkert 
Kft.); 

másrészről a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (székhelye: 1078 Budapest, István utca 38. 
111/2/A, adószám: 18876495-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0016301, levelezési cím: 1138 
Budapest, Újpalotai út 8-10. 1/5., képviseli: Nagyné Hirbek Edina elnök) (a továbbiakban: 
Egyesület, együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

I. A megállapodás tárgya 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi 
Bizottságának a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás 
megkötéséről szóló .. ./2021. ( ...... ) KÁB határozata alapján 2021. július 1. napjától 2022. június 
30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felek együttműködési megállapodást kötnek a felelős 
állattartás népszerűsítése, valamint ezzel kapcsolatban az Önkormányzat, valamint a kerületben élő 
állattartók és lakosok közötti hatékony kommunikáció, a szemléletformálás és a környezettudatosság 
elősegítése érdekében. 

II. Az Egyesület vállalásai, jogai 

1. Az Egyesület aktív részvételével vállalja az Önkormányzat és a kerületi állattartók közötti 
rendszeres kommunikáció elősegítését. 
2. Az Egyesület vállalja az Önkormányzat és a kerületi állattartók érdekkörében felmerült igények 
felmérésében szükséges koordinációt. 
3. Az Egyesület elsődleges szempontjai között kezeli a kerületi állattartók és állatok 
szempontjainak érdekérvényesítését az újonnan kialakítandó, illetve a meglévő kutyafuttatók 
átalakítása során, amely esetén javaslattétellel él az Önkormányzat felé. 
4. Az Egyesület a kőbányai kutyafuttatókban tervezett műszaki változtatások előtt szakmai 
szempontok figyelembevételével konzultációs lehetőségre igényt tart. Segítséget nyújt a koordináció 
során az állattartók és az Önkormányzat közötti kommunikáció átvállalásával. 
5. Az Egyesület az állatartók és a lakosság közötti konfliktusok feloldásában, kezelésében szakmai 
segítséget nyújt, abban tevékenyen részt vállal. 
6. Az Egyesület aktívan részt vesz a felelős állattartás népszerűsítése, a szemléletformálás, 
figyelemfelkeltés során. Ebbe be kívánja vonni a felnőtt lakosság mellett az általános iskolások és 
óvodások körét is. 
7. Állatvédelmi és állatjóléti témakörben az Egyesület eseti javaslattételi lehetőségével élni kíván. 
8. Az Egyesület a kerületi, de országos vagy világprogramokhoz kapcsolódó kerületszépítés 
népszerűsítésében aktívan részt vesz. 
9. Az Egyesület a pártoló tagjainak bevonásával a kutyafuttatók és futtatásra kijelölt területek 
gondozásában és tisztán tartásában aktív szerepet vállal a Kőkert Kft.-vel történő előzetes egyeztetést 
követően, továbbá az eseti fertőtlenítési, gondozási feladatokhoz szakmai háttéranyagokat biztosít. 



10. Az Egyesület a kőbányai kutyás programokra „ZöldEb-2021" címmel javaslatot készít, amelyet 
legkésőbb a szerződés aláírásától számított 30 napon belül benyújt az Önkormányzatnak. 
11. Az Egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a maga és a pártoló tagok által végzett 
tevékenység során az Önkormányzat jó hírnevét, más jogait ne sértse, a közös együttműködés során 
politikai tevékenységet nem végez. 
12. Az Egyesület és a vele kapcsolatban álló önkéntesek tevékenységük során tartózkodnak minden 
olyan magatartástól, amely a lakosságot zavarja. Az önkéntes munka során a lakossági észrevételeket, 
jelzéseket udvariasan fogadják, a problémamegoldás során a lehető legkisebb kellemetlenséggel, 
akadályozással járó megoldást választják. 
13. Az Egyesület a megállapodással érintett vállalásait önként, térítésmentesen vállalja. 

III. Az Önkormányzat vállalásai és jogai 

1. Az Önkormányzat támogatja az Egyesületet céljai megvalósításában. 
2. Az Önkormányzat által szervezett, az Egyesület tevékenységi köréhez illeszkedő témakörben 
szervezett kerületi rendezvényeken az Egyesület részére megjelenési lehetőséget biztosít. 
3. Az Önkormányzat az Egyesület szemléletformálási oktató programjai népszerűsítésében részt 
vállal, a honlapján a szemléletformáló és egyéb szakmai háttérinformációs anyagok megjelenéséhez 
felületet biztosít. 
4. Az Önkormányzat a II. 9. pontban foglaltak elősegítésére a kutyafuttatók üzemeltetését végző 
Kőkert Kft.-vel és az Egyesülettel szakmai egyeztetést folytat, és támogatja az Egyesület és a Kőkert 
Kft. közötti együttműködést. 
5. A kutyafuttatókat az Önkormányzat megbízásából üzemeltető Kőkert Kft. az önkéntes 
munkavégzéshez szükséges kézi eszközöket (kesztyű, zsák, gereblye, ásó stb.) biztosítja a 
munkavégzés idejére. 

IV. Kapcsolattartás módja 

A Felek az együttműködés során elsődlegesen elektronikusan (e-mail) tartják a kapcsolatot. 

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Szolnoki Ferencné zöldterületi ügyintéző 
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Tel.: 4338 283 
E-mail: SzolnokiFerencne@kobanya.hu 

A KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft. részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Birtalan Ádám műszaki ágazatvezető 
Cím: 1107 Budapest, Basa utca 1. 
Tel.: 06 20 329-2786 
E-mail: birtalan. adam@kokertkft.hu 

Az Egyesület részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Nagyné Hirbek Edina elnök 
Levelezési cím: 1138 Budapest, Újpalotai út 8-10. I/5. 
Tel.: 06 31 781 6940 
E-mail: info@zoldeb.hu 
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V. Egyéb rendelkezések 

1. Az Egyesület az együttműködési megállapodás megszűnése előtt legalább 30 nappal az éves 
tevékenységéről részletes írásos beszámolót készít, amelyet az Önkormányzat felé benyújt. 
2. A megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben az Egyesület vagy a vele 
kapcsolatban álló önkéntes személyek magatartása az Önkormányzat jóhímevét sérti vagy rossz 
színben tünteti fel, az Önkormányzat jogosult az együttműködési megállapodást azonnali hatállyal 
felmondani, és az ebből eredő kárigényét érvényesíteni. 
3. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel összefüggésben 
természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját Közreműködője tekintetében 
mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője tekintetében a másik fél a címzett. 
4. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során a 
dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének 

szervezetiegység-szintű nyilvántartása céljából kezelik, a szerződés teljesítéshez, a jogi igény 
érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfeleléshez szükséges időtartamig. 
5. A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
6. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
kötelezettségük nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes 
kártérítési felelősséggel tartoznak. 
7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen megállapodás három számozott oldalból áll és elektronikus változatban készült. A Felek a 
szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Budapest, 2021. június „ " 

ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 
Nagyné Hirbek Edina 

Kőkert Non-profit Kft. 
Szabó László 
ügyvezető 

elnök 

Szolnoki Ferencné 
zöldterületi ügyintéző 

Dr. Nagy Jolán 
kamarai jogtanácsos 
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