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ELŐTERJESZTÉS 
 

Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról 
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. április 13-án kötött szerződést Grampsch Ritával, 
hogy a 7/2017. (III. 31.) számú, az ebek tartásáról szóló rendeletben foglaltak megvalósulása 
érdekében az ebek összeírásával, beazonosításával kapcsolatos feladatokat lásson el, 
valamint segítse elő a gyepmester munkáját és működjön vele együtt. 
Grampsch Rita állatvédelmi referens megkereséssel élt az Önkormányzat felé, melyben kéri, 
hogy a Képviselő-testület a részére 2022. januárjától nettó 200.000, - Ft havi megbízási díjat 
biztosítson. Jelenleg az 5 évvel ezelőtti, azaz a 2017. évi szerződésében meghatározott 
megbízási díjat kapja, azóta emelés nem történt. 
Kérésének indoka, hogy az egyre növekvő bel-, és külterületi problémák miatt az 
üzemanyag- és telefonköltsége megemelkedett, valamint az autó mindennapos 
használatából eredő meghibásodások, szervízdíj és alkatrészek ára jelentős kiadást 
képeznek.  
 
Grampsch Rita elkészítette beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységéről. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot és Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg javaslataikat és 
hozzá meg döntésüket az állatvédelmi referens megbízási díjának emeléséről, és fogadják el 
a beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Biatorbágy, 2022. január 13. 

 
 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2022.(I.27.) határozata 

Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról 

Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az 
állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról szóló 
előterjesztést és elfogadja Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember 2021. 
évi tevékenységéről készült beszámolót. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2022.(I.27.) határozata 

Állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról 

Állatvédelmi referens díjának módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az 
állatvédelmi referens 2021. évi beszámolójáról és díjának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. 2022. január 1-jétől kezdődően Grampsch Rita állatvédelmi referens 
megbízási díjának emeléséhez hozzájárul, 

2. a megbízási díj összegét 2022. január 1. napjától nettó 200.000,- Ft/hó 
összegre módosítja, 

3. az emelt megbízási díj összegét a 2022. évi költségvetésben biztosítja, 
4. felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, a jegyzőt 

annak ellenjegyzésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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