Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati
rendelete
az állatok tartásáról
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testüle az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2)-(3) bekezdésében és az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A község területén kedvtelésből állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési
előírásoknak megfelelő épületben e rendeletben, valamint a központi jogszabályokban
meghatározott módon lehet.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely kedvtelésből tartott állatot tart
(a továbbiakban: állattartóra).
(3) A rendelet 3. §-ának hatálya a háziasított állatfajok gazdátlan egyedeire is kiterjed.
(4) A rendelet 4. §-ának és 1. mellékletének a hatálya valamennyi állatra kiterjed.
(5) E rendelet alkalmazásában kedvtelésből tartott állat a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott állat.
2. §
(1) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és rendszeres
fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók
elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
3. §
(1) A gyepmester a gazdátlan, kóbor állatot a közterületen befogja és elszállítja a gyepmesteri
telepre.
(2) A befogott állat tulajdonosa köteles a tulajdonjogát hitelt érdemlő módon (pl. oltási
könyv) igazolni, valamint a befogással és elhelyezéssel kapcsolatos költségeket megtéríteni.

(3) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezései
alkalmazásával a gyepmesteri telepre szállított állat tartási költségét az 1. mellékletben
meghatározott költségek figyelembevételével kell meghatározni.
(4) Ha az állat gyepmesteri telepen nem tartható, akkor az állatot a követelményeknek
megfelelő állattartónál kell elhelyezni.
(5) Az az állattartó, aki az önkormányzat megbízásából az állat megfelelő elhelyezéséről
gondoskodik, köteles a jegyző felhívására haladéktalan tájékoztatást adni az állattartás
felmerült költségeiről, azok önkormányzat általi megelőlegezése és továbbhárítása céljából.
4. §
Az önkormányzat illetékességi területén az állati eredetű melléktermék, állati hulla
elszállításáról, ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ha azt
– a nem az önkormányzat kezelésében lévő közutak kivételével – közterületen találták, a
gyepmester köteles gondoskodni. A tulajdonos ismertté válása után az elszállítással, valamint
az ártalmatlanítással járó – az 1. mellékletben szereplő költségek figyelembevételével
meghatározott - költségeket a tulajdonos köteles az önkormányzat számára, külön számla
ellenében, megtéríteni.
5.§
A rendelet 2022. február 16-án lép hatályba

Győriványi Dániel
polgármester

dr. Varga András
jegyző

1. melléklet
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.) A gyepmester által történő szállítás költségei 165,- Ft/km+ÁFA
2.) Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
2.1.) Kistestű (marmagasság 20 cm-ig) 1.320,- Ft/db+ÁFA
2.2.) Közepes testű (marmagasság 21-40 cm) 3.960,Ft/db+ÁFA
2.3.) Nagy testű (marmagasság 40 cm fölött) 7.920,-Ft/db+ÁFA
2.4.) Hatalmas testű (marmagassság 50 cm fölött) 11.000,-Ft/db+ÁFA
3.) Állat befogása kábítással: 7.920,-Ft/db+ÁFA
4.) Állat befogása kábítás nélkül: 2.640,-Ft/db+ÁFA
5.) Állatok gyepmesteri telepen történő tartása: 1.320,-Ft/nap+ÁFA

