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Tárgy:  Javaslat az Állatmentő Ligával együttműködési megállapodás 

megkötésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az újpesti székhelyű, társadalmi szervezetként működő Állatmentő Liga fő 
célkitűzései az állatkínzás visszaszorítása, a gazdák-tulajdonosok tanítása 
segítése az állatokkal való helyes bánásmódra és sok árva állat 
biztonságba helyezése. Ezen célkitűzések Önkormányzatunk törekvéseivel 
is összhangban vannak. Ezért javaslom, hogy az Önkormányzat kössön 
együttműködési megállapodást az Állatmentő Ligával, melynek keretében 
a két fél a közös célok megvalósítása érdekében összehangolhatja 
tevékenységét. A megállapodás Önkormányzatunk számára pénzügyi 
kötelezettséget nem eredményez. 
 
 
Újpest, 2012. június 21. 
 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt 

 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület hozzájárul az Állatmentő Ligával való 
együttműködési megállapodás megkötéséhez és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
  



Együttműködési megállapodás 
 

 
mely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 
Budapest, István út 14., képviseli: Wintermantel Zsolt 
polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről:                                                                 
az Állatmentő Liga (1048 Budapest, Szíjgyártó utca 13. III/7., 
Nyilvántartási szám: 14.713 – Fővárosi Törvényszék, adószám: 
18281284-1-42) képviseli: Pataki Gábor elnök, Kis Norbert alelnök) 
– a továbbiakban: Liga, 

(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1,/ Az újpesti székhelyű, bejegyzett társadalmi szervezetként működő 
Liga fő célkitűzése  az állatkínzás visszaszorítása, az állatokkal való 
helyes bánásmód megismertetése és az arra rászoruló állatok mentése. 
Ezen célkitűzéseket az Önkormányzat is fontosnak tartja, ezért a Felek 
megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
együttműködnek egymással. 
 
2,/ Az együttműködés keretében a Liga vállalja, hogy: 
- az Újpest közigazgatási területéről hozzá érkezett, állattartással 
kapcsolatos bejelentéseket gyorsan és a jogszabályi keretek között 
kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
- felkérés esetén közreműködik az Önkormányzat állatvédelmi 
feladatainak ellátásában, 
- rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az állatvédelmi 
jogszabályokban meghatározott állattartási szabályokról, 
- igény szerint részt vesz az Önkormányzat által szervezett 
rendezvényeken, 
- igény szerint előadásokat tart az újpesti óvodákban és iskolákban, 
melyben a kisállattartás szabályaira, az állattartók felelősségére hívja 
fel a gyermekek figyelmét, 
- közreműködik az állatellenes cselekmények felderítésében, a 
szakszerű, jogszabályoknak megfelelő intézkedések megtételében. 
 
3,/ Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy: 
- közreműködik a Liga, valamint a Rendőrség és a Polgárőrség közötti 
kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban, 
- állatvédelmi ügyekben megadja a feladatkörébe segítséget, szükség 
esetén megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, 
- lehetőségeihez képest segítséget nyújt a Liga által szervezett 
rendezvények lebonyolításában 
- rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a Liga tevékenységéről, 
célkitűzéseiről. 
 



4,/ Jelen megállapodás pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz, 
Feleknek egymással szemben jelen megállapodásból eredően pénzügyi 
igénye nincs. Amennyiben az egymás részére végzett tevékenység anyagi 
elszámolási kötelezettséget is maga után von, azt Felek kötelesek 
mindenkor előre írásban rögzíteni és arról külön megállapodást kötni. 
 
5,/ Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Liga a jelen megállapodás 
hatálya alatt, kizárólag közérdekű tevékenysége folytatása során Újpest 
címerét használja. Ennek során azonban, a Liga reklám tevékenységet 
nem folytathat.  
 
6,/ A Felek jelen együttműködés tekintetében az együttműködést érintő 
jognyilatkozat tételre és képviseletre, továbbá a szerződéses jogviszony 
fennállása alatt az ügyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult képviselőinek 
megnevezése: 

Önkormányzat képviselője: 
Telefonszám:  
 
Liga képviselője: 
Pataki Gábor elnök 
T: 20-852-7300 
Kis Norbert alelnök 
T: 20-852-7293 

  
 
7,/ A Felek jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat évente 
felülvizsgálják, évente közösen értékelik az együttműködés tapasztalatait, 
a megállapodásban foglaltak végrehajtását, továbbá gondoskodnak a 
szükséges módosítások végrehajtásáról. 

 
8,/ Jelen megállapodást a Felek határozatlan időtartamra kötik, melyet 
bármelyik fél 30 napos felmondási idő betartása mellett a másik félhez 
intézett egyoldalú jognyilatkozattal, írásban, indokolás nélkül felmondhat. 
 
9,/ Jelen együttműködési megállapodás a Felek általi aláírásának 
napján lép hatályba. 

 
10,/ A Liga kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül. 
A Liga tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodást 
nyilvánosságra hozza. 
 
11,/ Felek tudomásul veszik, hogy az együttműködési megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvben foglaltakra. 
 



12,/ Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012 
(…….) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Felek jelen együttműködési megállapodás elolvasása után, mint 
akaratukkal megegyezőt – képviselőik útján – jóváhagyólag írtak alá. 
 
 
Budapest, 2012. ………………… 
 
 
 

 
 
 

 

Bp. Főv. IV. ker.  
Újpest Önkormányzata 

képviseli: 

Állatmentő Liga 
képviseli: 

 
 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
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polgármester Elnök 

  
 

  
 

Kiss Norbert  
 Alelnök 
  

 
 
 
 
 
 
 


