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Előterjesztés címe és tárgya:  

Feladat-ellátási szerződés megkötése gyepmesteri tevékenység ellátására 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály:  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

- az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:    Tóth Erika polgármester 

Előterjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (továbbiakban: Átv.), 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben 

(továbbiakban: Éltv.) és az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) 

FM rendeletben (továbbiakban: FM rend) rögzített kötelező önkormányzati feladatok ellátását 

az előterjesztés mellékletét képező ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft-vel kötendő feladat-

ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani. A Kft. működésével eddigi tapasztalataink 

kedvezően, és a szolgáltatási díj alapján, továbbá az egy éves határozott időtartamú 

feladatellátási szerződésre tekintettel a szolgáltatás nem igényli további társaságok 

megkeresését hatályos beszerzési szabályzatunk alapján. 

 

I. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladatát képezi a település 

belterületén a kóbor állatok befogása. 

 

A települési önkormányzat Ávt. 48/A. § (3) bekezdésében rögzített kötelezettsége valamennyi, 

a kóborállat fogalma alá tartozó háziasított állat gazdátlan egyedének befogására kiterjed. 

 

II. Az Éltv. 19. § (1)-(3) bekezdése értelmében: 

„19. § (1) Az állati eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - 

tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 

jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet – annak 

felhívására – az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban 

meghatározott módon történő végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

foglaltak szerint tájékoztatni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen 

tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési 

(fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi) önkormányzatot, 

b) közterületen a települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzatot, 

c) közúton a közút kezelőjét 

terheli. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az 

önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének megtéríteni.” 

 

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése szerint települési állati melléktermék 

gyűjtőhelyet települési önkormányzat, vagy az önkormányzat által megbízott – engedéllyel 

rendelkező – vállalkozó üzemeltethet. 

Települési állati melléktermék gyűjtőhely – amennyiben a jogszabályban rögzített feltételek 

fennállnak – gyepmesteri telepen is kialakítható. 

 

Az önkormányzat csak azzal a vállalkozóval köthet szerződést, amely nyilvántartásba vett 

telephelyet üzemeltet. 

 

III.  Az FM rend 5. számú függelékének 3.8. pontja szerint:  

 

„3.8. A gyepmester feladatai a következők: 



a) a polgármesteri hivatal felhívására minden, pl. a közúton talált állathullának késedelem 

nélkül történő kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe, a hulladékemésztő 

veremhez, és ott - a hatósági állatorvos intézkedéséig - annak megőrzése, majd 

ártalmatlanná tétele, 

b) az állathullák lebőrözése - ha azt nem tiltják az egyes bejelentési kötelezettség alá vont 

fertőző állatbetegségek leküzdésének szabályai -, továbbá a boncolásban való segédkezés, 

c) az elrendelt állatleölések végrehajtása, 

d) a hullaszállító járművek, tartályok, és ártalmatlanná tételre használt eszközök, felszerelési 

tárgyak tisztántartása és fertőtlenítése, 

e) mindazoknak az állategészségüggyel kapcsolatos köztisztasági tennivalóknak az elvégzése, 

amelyeket a települési önkormányzat előír, 

f) a város utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárása, kóbor állatok és ebek 

befogása, amelyet kíméletesen kell végrehajtani, 
g) ebzárlat idején - a körzeti állatorvos által megállapított időközökben - a zárlat alatt álló 

terület bejárása, és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása, 

h) a befogott állatoknak a gyepmesteri telepre szállítása, gondozása és a hatósági állatorvos 

utasítása szerinti megőrzése, - a polgármesteri hivatal határozatában megállapított tartási és 

ápolási költségek megtérítése után - a tulajdonosnak való kiadása, vagy a leölés utáni 

ártalmatlanná tétele, 

i) a gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozása és azokról nyilvántartás 

vezetése, 

j) a gyepmesteri telepre szállított állathullákról, a hatósági rendelkezésre leölt állatokról 

átvételi elismervény kiállítása és nyilvántartás vezetése. 

 

A települési önkormányzat kötelező feladatát elláthatja 

a) saját szervei útján (Mötv. 41. § (2) és (4) bekezdése), 

b) intézmény alapításával és 

c) úgynevezett „feladat ellátási” szerződés útján (Mötv. 41. § (6) bekezdése), valamint 

d) társulás létrehozásával (Mötv. 87. §), már létező társulás esetén megoldást jelenthet az 

ellátandó feladatok bővítése. 

 

A Képviselő-testület – amennyiben nem saját szervei, intézményalapítás vagy társulás útján 

tesz eleget az Ávt. 48/A. § (3) bekezdésében rögzített feladat ellátási kötelezettségének – 

jogosult, egyben köteles „feladat ellátási” szerződést kötni (akár keretszerződés formájában), 

a feladat folyamatos, azaz a hét minden napján (napi 24 órában) történő ellátására. Az Ávt. 

48/A. § (3) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati feladat „eseti jelleggel” nem 

látható el. 

 

A Képviselő-testület az Mötv. 48. § (1) bekezdése szerint határozattal dönt a feladat ellátási” 

szerződés tervezetéről, vagy a szerződés lényeges tartalmi elemeit határozatba foglalja. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Alcsútdoboz, 2016. január 26. 

      Tisztelettel: 

 

Tóth Erika 

polgármester 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …../2016. (II.1.) számú határozata  

Feladat-ellátási szerződés megkötéséről a gyepmesteri tevékenység ellátására 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyepmesteri 

tevékenységek ellátására – az előterjesztés mellékletét képező – feladat-ellátási szerződést köt 

az APLHA-VET Állatgyógyászati Kft.-vel (székhelye: 1194 Budapest, Hoffer Albert u. 38-40., 

fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7., adószám: 10303304-2-44, képviselője: Molnár 

Tamás) 2016….. napi hatállyal, egy éves határozott időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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