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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló
4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A 45/2012.(V. 8.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése szerint állati hulladék elhelyezésére szolgáló
gyűjtőhelyet a települési önkormányzat vagy az általa megbízott vállalkozó működtethet.
A 142/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat értelmében az Abokom Nonprofit Kft.
végzi a településen az állati eredetű hulladékok átvételét, gyűjtését és ártalmatlanításra történő
leadását.
Jelenleg az elhullott állatok települési gyűjtőhelyeként az Abony, Kőröstetétleni út 089-2 hrsz. alatti
szennyvíztisztító telepen elhelyezett hűtőkonténerben 2 db, egyenként 550 l űrtartalmú
gyűjtőkonténer biztosított. Eddig a lakosság díjmentesen beszállíthatta az elhullott állatait a
gyűjtőkonténerbe.
Az elszállítás és ártalmatlanítás költségeit az Önkormányzat fizette. A tartályok javítási
karbantartási, felújítási és villamos költségeit pedig az Abokom Nonprofit Kft. finanszírozta.
2010. vonatkozásában az éves ártalmatlanítási költség 1.783.457.- Ft volt.
2011. tekintetében az egész éves költség 1.873.410.- Ft volt.
2012-ben az egész éves ártalmatlanítási költség, melyet az Önkormányzat fizetett
2.468.234.- Ft volt.
A fenti számadatok tükrében is látszik, hogy az állati hulladékok ártalmatlanítási költségei
(beleértve az Atev Kft. részére történő leadást, és a tartályok összes fenntartási költségét) egyre
növekvő tendenciát mutatnak.
A 2008. évi élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló XLVI. törvény 19. §-a szerint:
„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 kerületi)
önkormányzatot,
b) közterületen a települési (fővárosban kerületi) 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.”
Az ártalmatlanítás részletes szabályait a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.)
VM rendelet határozza meg.
Az emelkedő ártalmatlanítási, fenntartási költségek, továbbá az Önkormányzat költségvetési
helyzete miatta a szolgáltatás ingyenesség nem tartható, szükséges annak költségét áthárítani az
idézett törvényhely szerint költségviselésre kötelezettekre, azaz az állati eredetű melléktermék
tulajdonosára.
Ezért javasoljuk a díjfizetési kötelezettség bevezetését.
Az Abokom Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetés után az állati hulladék átvételének díját 87.- Ft +
Áfa/ kg összegben javasoljuk megállapítani. (Az Abokom Nonprofit Kft. által készített
árkalkulációt az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.)
Indokolt ugyanakkor meghatározni, hogy az abonyi lakosok évente (naptári év) 1 alkalommal 30 kg
össztömegig díjmentesen helyezhessenek el állati hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyre.
Egyrészt ezzel biztosítható, hogy az illegálisan közterületen elhagyott állati hulladékok száma ne
növekedjen.
Másrészt Abonyra jellemző a hosszú időszakokra kiterjedő magas talajvízszint és belvíz. A
hivatkozott VM rendelet az elföldeléssel történő ártalmatlanítást bizonyos talajvízszint fölött nem
teszi lehetővé.
Az állati hulladékok elhelyezésével és díjszabásával kapcsolatos fent leírt szabályozást az állattartás
egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 27.) önkormányzati rendeletben javasolt meghatározni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását, és Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet
módosításának elfogadását.
Abony, 2013. január 14.
Dr. Balogh Pál sk.
jegyző
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól
szóló 4/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pontja
alapján figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvényre, és a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben foglaltakra
Abony Város Önkormányzata a következőket rendeli el:
1. §
Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet a következő 10/A. § -al egészül ki:
(1) Az állati hulladék tulajdonosa 87.- Ft/kg +Áfa összegű díjat köteles fizetni a települési
gyűjtőhelyen elhelyezett állati hulladékért.
(2) Az abonyi lakosok naptári évente 1 alkalommal 30 kg össztömegig díjmentesen helyezhetnek
el állati hulladékot a települési gyűjtőhelyen.

Záró rendelkezés
2. §
E rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba.
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2013. január 31-i ülésén
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