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Tárgy: Javaslat a Gyepmesteri Telep
megalkotására
Előterjesztő:

működéséről

,

Dr. Gémesi György polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés egy, az önkormányzati feladatok között kiemelt jelentőségű terület
szabályozására tesz javaslatot. A gyepmesteri tevékenység ellátása Gödöllőn talán mindenki
által ismert - és elismert -, azonban ennek kereteit mindeddig csak a VÜSZI Gödöllői
Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság .Ca továbbiakban:
VÜSZI Kft.) kötött közszolgáltatási szerződés jelölte ki. A feladatellátás továbbra is
gördülékeny, magas színvonalon történő megvalósítása szükségessé teszi azt, ·hogy a
Gyepmesteri Telep működésére vonatkozó alapvető szabályokat önkormányzati rendelet
tartalmazza, miközben annak üzemeltetése természetesen továbbra is a VÜSZI Kft.
alapfeladatainak része marad.
A gyepmesteri tevékenység alapvetően két nagy területe a kóbor ebek befogása, elhelyezése,
·gondozása ·és kiadása, valamint az állati eredetű melléktermékek - elsősorban állati tetemek elszállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Ez utóbbi feladat részletes szabályozását az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet adja meg, a kóbor
állatokkal kapcsolatos feladatellátásról azonban az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény csak igen röviden rendelkezik; szabályozására a Kormánynak
ugyan .felhatalmazást ad, az elmúlt több mint kilenc év alatt azonban a felhatalmazás alapján
kormányrendelet megalkotására nem került sor. Mindezek mellett az önkormányzati
rendeletalkotás alkotmányos feltételei adottak, miután a hivatkozott törvény az adott helyi
társadalmi viszonyt, jelen esetben a Gyepmesteri Telep működését nem szabályozza.
A Gyepmesteri Telep működésének szabályozására a jogszabályi forma több okból szükséges.
Az előkészítés során lényeges szempont volt, hogy a feladatellátás kereteit minden polgár
számára átláthatóvá tegye. Hozzátehetjük, hogy a VÜSZI Kft. által kötött szerződéseket, a
VÜSZI Kft. szabályzatait eddig is mindenki megismerhette, azonban egy önkormányzati
rendelet mindenképpen· egyértelműbb helyzetet és magasabb szintű jogbiztonságot teremt,
elsősorban a Gyepmesteri Telep szolgáltatásai után fizetendő szolgáltatási díjak tekintetében.
A rendelet mellékletében meghatározott díjak nem magasak, éppen olyan mértékűek, hogy a
tulajdonost kutyája eredményesebb felügyeletére sarkallja, az örökbefogadót ezzel szemben
ne tántorítsa el örökbefogadás iránti szándékától. Az önkormányzati rendelet egyes szabályai
a polgárokat minden bizonnyal arra fogja késztetni, abban fogja megerősíteni, h<?gy több
figyelmet fordítsanak az ebek tartási körülményeire.
A rendelet a Gyepmesteri Telepnek az ebek befogásával, elhelyezésével, gondozásával,
kiadásával és örökbeadásával kapcsolatos feladatellátásának kereteit biztosítja. Lényeges
rendelkezés a Gyepmesteri Telep feladatainak, valamint az örökbefogadásra váró ebeknek
e.lektronikus Jelületen történő megjelenése, hirdetése. A rendelet meghatározza a gyepmesteri
feladatok ellátásában résztvevő legfontosabb szereplők (üzemeltető, telepvezető, állatorvos)
alapfeladatait is. A rendelkezések alapján az is egyértelművé válik, hogy az ebek örökbeadása
szerződéssel történik, amelyben - az eddigi gyakorlatot követve - az örökbefogadó az eb
további megfelelő gondozására is kötelezettséget vállal.

Végül hangsúlyozandó, hogy a Gyepmesteri ·Telep· az ebeknek csupán ideiglenes
elhelyezésére szolgál, a cél az ebeknek a tulajdonosok vagy új gazdáik részére történő
mihamarabbi kiadása, természetesen az állatvédelmi garanciák megteremtése mellett.
Összefoglalva, a rendelet kihirdetésével - és 2018. november l-jei hatályba lépésével -a
jövőben is biztosítható az egyébként eddig is magas színvonalú feladatellátás.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra figyelemmel a mellékelt
rendelettervezet önkormányzati rendeletként történő elfogadását támogatni szíveskedjenek.

Gödöllő,

2018. október

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .

„./„ .. („ .. „ ..) önkormányzati rendelete
a Gyepmesteri Telep

működéséről

Gödöllő

Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rend~li el:
1. A Gyepmesteri Telep jogállása, rendeltetése
1. §
Telep (a továbbiakban: Telep) üzemeltetését a VÜSZI Gödöllői
Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: üzemeltető) közszolgáltatási szerződés keretében látja el.
A

Gyepmesteri

2. §
Az üzemeltető a Telep igénybevételével, a telepvezető, az állatgondozók, a Telepet ellátó
állatorvos, valamint szerződéses partner közreműködésével gondoskodik Gödöllő Város
Önkormányzatának
a) a kóbor ebek befogásával, valamint
b) az elhullott állatok tetemének elszállításával és ártalmatlanná tételével
kapcsolatos

kötelező

feladatainak ellátásáról.
2. A Telep

működésének

általános szabályai

3. §
A Telep ·ellátja a város közigazgatási területén a kób~r ebek befogásával,
gondozásával, kiadásával, végső esetben elaltatásával kapcsolatos feladatokat.

őrzésével,

4. §
(1) A kóbor ebek befogására a város belterületén lakossági bejelentések, a közterületfelügyelet és más hatóságok jelzései alapján kerül sor. A kóbor ebek befogása az állatok
kíméletével történik.

(2) A Telepen az ebeket számozott ketrecekben és kennelekben elkülönítetten keil
elhelyezrii.
(3) A megfigyelés alatt álló ebek csak külön ketrecben tarthatók.
(4) A befogott ebet a Telep udvarán sem szabadon, sem megkötve nem lehet tartani.
( 5) Ismeretlen előéletű ebet legalább 14 napig elkülönítetten kell tartani az állategészségügyi
és állatvédelmi előírásoknak megfelelően.
(6) Ismeretlen előéletű eb csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének megállapítása,
a szükséges védőoltások elvégzése, féregtelenítés, valamint azonosító elektronikus
transzponderrel történő megjelölés után adható ki.
5. §
(1) · A Telepről eb
a) a tulajdonos részére, vagy
b) - az állatok védelméről és kíméletéről . szóló törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén- örökbefogadás útján más személy részére adható ki.
(2) Az állatvédelmi hatóság által elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható ki.
(3) Örökbefogadás esetén a Telepen tartott eb tulajdonjogának átruházásáról az üzemeltető és
az örökbefogadó szerződést köt.
(4) Az eb örökbefogadására vonatkozó szerződés a következő ádatokat ·tartalmazza:
a) az örökbefogadó neve, címe,
b) az eb egészségügyi állapota,
e) az eb fajtája, faja, neme, színe, kora,
d) védőoltás(ok) megnevezése, időpontja, az oltási bizonyítvány(ok) nyilvántartási
száma,
e) a transzponder sorszáma,
j) az átvevő kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy, az eb tartásáról, élelmezéséről
és elhelyezéséről megfelelően gondoskodik,
g) az örökbefogadással kapcsolatos szolgáltatási díj.
(5) A Telep szolgáltatásainak díjtételeit az 1. melléklet határozza meg.

6.

§

(1) A Teleppel kapcsolatos közérdekű információk közzétételéről elektronikus úton, a
befogott, örökbefogadásra alkalmas ebek meghirdetéséről elektronikus úton, esetenként a
nyomtatott sajtóban kell gondoskodni.
(2) A Telepen elhelyezett ebekről, azok befogásáról, állapotáról, ismert tulajdonságairól
minden örökbe fogadni kívánó részére felvilágosítás, tájékoztatás nyújtható._

7.

§

(1) Az üzemeltető
a) - a telepvezető útján - irányítja az ebek befogását, elhelyezését, ellátását, a telepen
dolgozók tevékenységét,
b) irányítja a Telepet ellátó állatorvos feladatainak ellátását,
e) kapcsolatot tart az állatvédelmi hatóságokkal, az állategészségügyi, valamint az
élelmiszerlánc-biztonsági feladatokat végző szervekkel, továbbá egyéb, a 2. §-ban
meghatározott feladatokkal érintett állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi
szervezetekkel.

(2) A telepvezető koordinálja, irányítja és felügyeli az ebek befogását, elhelyezését, ellátását,
a telepen dolgozók napi tevékenységének ellátását.
(3) A telepen az ebek elhelyezésének és gondozásának felügyeletét és ellenőrzését, az ezzel
kapcsolatos tanácsadást állategészségügyi, állathigiéniai és állatvédelmi szempontból
állatorvos látja el.
(4) A Telepen dolgozók feladatellátására vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és
Működési Szabályzat állapítja meg.

3. Záró rendelkezések
8.

§

Ez a rendelet 2018. november l-jén lép hatályba.
Gödöllő,

2018. október „

"

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

1. melléklet a „.!„ . („ .

„ . .)

önkormányzati rendelethez

A Gyepmesteri Telep szolgáltatási díjai
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 4111997. (V. 28.) FM rendelet 5. számú
függelék 3. 8. h) pontjában meghatározottak alapján.

1. A Gödöllő Város közigazgatási területéről beszállított vagy befogott eb igazolt gazdája
részére történő átadás díj a:

munkaidőn

munkanapokon (8-16 óráig)
kívül

nettó 4 410 Ft+ ÁFA= 5 600 Ft/eb,
nettó 6 475 Ft+ ÁFA= 8 200 Ft/eb,

(az átadási díjon felüli) tartási díj

nettó 1 500 Ft+ ÁFA= 1 905 Ft /eb/nap.

2. Új gazdához juttatott eb kiadási díja

nettó 4 724 Ft+ ÁFA= 6 OOO Ft/eb.

3. A tulajdonos kérésére örökbefogadás után történt ivartalanítást követő maximum 10
napig tartó tartási dija
nettó 1 500 Ft+ ÁFA= 1905 Ft /eb/nap.
4. Bejegyzett állatvédő szervezetek által örökbefogadott eb kiadási díja
nettó 2 400 Ft+ ÁFA= 3 048 Ft/eb.
5.. A

Gödöllő

Város közigazgatási
rendelkező kóbor eb átadási díja

területéről

befogott, azonosító transzponderrel nem

nettó 11811 Ft +ÁFA= 15 OOO Ft/eb
(az átadási díjon felüli) tartási díj

nettó 1 500 Ft+ ÁFA= 1 905 Ft /eb/nap.

(A díj tartalmazza az azonosító transzponder, a veszettség elleni oltás és a
féregtelenítés költségeit.)

6. A Gyepmesteri Telepen szabad kennelek esetén,
díja

bérmegőrz.és

(panzióztatás) tartási

nettó 2 OOO Ft+ ÁFA= 2 540 Ft/eb/nap,
mely esetében a kutya ellátmányát a
tulajdonos biztosítja.

Az ebek tartási díja minden megkezdett naptári nap után fizetendő.

