Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete
az állati hulladékok és állati hullák elszállításáról és ártalmatlanításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (1)
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§(1) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint a nem
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályokról szóló 45/2012.(V.8.) VM rendelet 12.§(3) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város közigazgatási területére.
Kóbor ebek befogása
2.§
(1) A gazdátlan, közterületen kóborló ebet a gyepmester befogja és elszállítja a Városellátó

Szervezet által fenntartott állattartó telepre.
(2) A befogott ebet a tulajdonosa, a befogást követő 14 napon – tartási időn - belül
kiválthatja az állategészségügyi kiskönyv bemutatása és a felmerülő költségek
befizetése ellenében. A felmerült költségek díjtételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(3) 2013. január 1. napjától csak annak a személynek adható át a befogott eb, aki az
állategészségügyi kiskönyvbe történő „chippel ellátva” bejegyzéssel igazolni tudja, hogy
az állat tulajdonosa.
(4) A gyepmester által befogott, veszettség ellen beoltatlan eb csak a tulajdonos költségére
történő beoltás után váltható ki.
3.§
A tartási idő lejárta után a befogott ebbel a Városellátó Szervezet, mint az állattartó telep
fenntartója szabadon rendelkezik.
Az állati hulladékok és állati hullák elszállítása, ártalmatlanítása
4.§
(1) Az elhullott állat tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről a jogszabályban

előírt módon saját költségére a tulajdonos a hatályos jogszabályok figyelembevételével,
köteles gondoskodni.
(2) A közterületen talált állati tetem elszállításáról a gyepmester köteles gondoskodni.
Amennyiben a közterületen talált állati tetem tulajdonosa ismertté válik, úgy az állat
tetemének tulajdonosa köteles az önkormányzatnak megtéríteni az elszállítással és

ártalmatlanítással kapcsolatos költségeket. A díjakat a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) Nem közterületen elhullott állat tetemét az ügyfél kérésére a gyepmester a költségek
előzetes megtérítése után elszállítja és gondoskodik annak ártalmatlanná tételéről.
5.§
Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott bármilyen állat
fertőző betegségben, vagy annak gyanújában történő elhullását a hatósági állatorvosnak
bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos utasításait betartani.
6.§
(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az

önkormányzat internetes honlapján és hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző
Záradék: Jelen rendeletet 2012. november 22-én kihirdettem.

Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter
polgármester

1. melléklet
Az állatok befogásával és az állati hulladékok és állati hullák elszállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos díjtételek

Tevékenységek
A) Sátoraljaújhely Város közigazgatási területén
1. Befogás (db)
1.1. kábítással
1.2. kábítás nélkül
2. Tartás (jogszabályban meghatározott 14 napra számolva)/nap
2.1. megfigyelésre befogott
2.2. közterületen befogott
3. Altatás (db)
4. Tetemek (dög) hűtőkamrában való elhelyezése (kg)
5. Kiszállási díj (helyben, kérelemre) (alkalom)
B) Más települési önkormányzatok részére – szerződés alapján –
nyújtott gyepmesteri szolgáltatások díjai
1. Szállítási költségtérítés (km)
2. Település területén végzett ellenőrzés (megkezdett óra)
3. ellenőrzés során talált tetem elszállítása hűtőkamrában való elhelyezés/db
4. Kóbor állat befogása, szállítása, tartása, szükség altatása, hűtőkamrában
való elhelyezése, ártalmatlanítása (db)
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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