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  CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2009.(II.27.) 
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
 
 

a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
 

(a módosítással egységes szerkezetben) 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. szakasz (2) bekezdésében kapott falhatalmazás  alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt jog-
körében, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiak-
ban: Hgt) 13. §-ában, valamint az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült 
termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) 
FVM rendeletben ( a továbbiakban FVM rendelet), továbbá az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §-ában foglalt rendelkezésekre, az állati hul-
ladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
1. §  A rendelet célja, hogy szabályozza Csorvás város közigazgatási területén az elhullott 

állatok tetemei, valamint az állati tetemekből keletkezett állati hulladékok (a további-
akban: állati hulladékok) kezelésével (begyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanná té-
telével) kapcsolatos közszolgáltatás ( a továbbiakban: állati hulladékkezelési közszol-
gáltatás)  igénybevételének rendjét, és meghatározza az e tevékenységgel kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket. 

 
2. § (1) A rendelet területi hatálya Csorvás város közigazgatási területére terjed ki. 
 

(2) A rendelet személyi hatálya  Csorvás város közigazgatási területén a lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, valamint a székhellyel, 
és/vagy  telephellyel rendelkező, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre terjed ki, kivéve azokat a regisztrációs számmal rendelkezőket, akik az 1. 
§ szerinti feladatok ellátására szerződéses jogviszonyban állnak az e tevékenységük 
végzésére jogosult személyekkel vagy szervezetekkel. 

 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Csorvás város közigazgatási területén lévő állati 
hulladékokra. 
 

3. § (1) Az állati hulladékok kezelésére Csorvás Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat), mint a Tótkomlós és térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagja, állati hulladékkezelési közszolgáltatást  szer-
vez és tart fenn. 

 
(2) Az önkormányzat, mint a Társulás tagja, az állati hulladékok gyűjtő-átrakó helye-
ként a Társulás által külön megállapodás szerint létesített és működtetett, a Tótkomlós 



 

város külterületén és a Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 069/26, 
069/27., valamint a  070/1. helyrajzi számok alatti Állati Hulladékgyűjtő és Átmeneti 
Tároló Telepet (a továbbiakban: Telep) jelöli ki. 

 
(3) Az állati hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére az önkormányzattal kötött szer-
ződés alapján a Telep mindenkori üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) jogosult 
és köteles. 

 
4. §    (1) Az állat tulajdonosa köteles az állati hulladék ártalmatlanná tételéről a jelen  rende-

letben előírtak alapján gondoskodni. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
 

a) közterületen az önkormányzatot,  
b) az ingatlanon elhagyott állati hulladék esetében az állat tulajdonosát, ha ez nem 

állapítható meg, az ingatlan tulajdonosát, 
c) ha az állati hulladék, melléktermék tulajdonosa ismeretlen, vagy ismeretlen he-

lyen tartózkodik, az önkormányzatot 
terheli.  

 
(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti esetben, amennyiben az állati hulladék ár-
talmatlanítására kötelezett személye ismertté válik, köteles az önkormányzatnál az ár-
talmatlanítással felmerült költségeket az önkormányzatnak megtéríteni. 

 
5. § (1) Az állati hulladék begyűjtése és szállítása tekintetében alkalmazni kell a FVM rendelet 9. § 

(1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „(1) Kedvtelésből tartott állat: az ember által 
nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, melynek húsa az európai étkezési szokások 
figyelembevételével nem szolgálhat emberi fogyasztásra.”    

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti elföldelésre az állati hulladék kezelésére kötelezett (az álla-
ti hulladék tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos személye nem állapítható meg - ellen-
kező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosa jogosult a saját telkén), a szomszédos ingat-
lan határától mért legalább 5 m-es védőtávolság megtartásával. Az állati hulladékot el-
földelés esetén fertőtlenítő szerrel (mész, mésztej) kell leönteni, és legalább 1 m vastag 
földréteggel befedni. 

 
(3) Amennyiben az állati hulladék elföldeléssel nem ártalmatlanítható, az állati hulladék 
kezelésére kötelezett az állat elhullását, illetőleg az állati hulladék észlelését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 órán belül köteles bejelenteni a Telep Üzemeltetőjéhez 
közvetlenül, vagy az önkormányzat jegyzőjének közvetítésével az állati hulladék elszál-
lítása céljából.  

 
 (4) A (3) § szerinti kötelezettség személyesen vagy telefonon teljesíthető. 

   
(5) A bejelentéseket az Üzemeltető rögzíti, összesíti, és gyűjtőjáratok szervezésével az 
állati hulladékot a bejelentést követően, de az annak a keletkezéstől, illetve észlelésétől  
számított 24 órán belül speciálisan erre a célra kialakított zárt járművel begyűjti, és a 
Telepre szállítja. 
 



 

(6) Az állati hulladékot az elszállításig a hulladék tulajdonosa illetve birtokosa köteles a 
úgy gyűjteni, illetve tárolni, hogy az köz- vagy állategészségügyi kockázatot, környezeti 
károsodást ne okozzon. 
 
(7) Az állati hulladék Üzemeltető általi átvételére a bejelentő által megjelölt helyszínen 
átvételére mérlegelést követően kerül sor. Az átvételről a bejelentő nyugtát kap.  

 (8) Az Üzemeltető az átadott és átvett  állati hulladékokról nyilvántartást vezet, mely 
naprakészen tartalmazza az átadó és átvevő pontos megnevezését és címét, az átvétel 
helyét és idejét, az állati hulladék megnevezését, mennyiségét, a célállomást és a beszál-
lítást végző jármű rendszámát.  
 
(9) A (8) bekezdés szerinti nyilvántartást az utolsó bejegyzéstől számított öt évig meg 
kell őrizni. 
A nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelésére az adatvédelmi törvény ren-
delkezései az irányadók 
 
(10) Az Üzemeltető a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak ne-
gyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig összesítő jelentést küld.  
 

6. § (1) Az állati hulladék kezelésére kötelezett az állati hulladékot a Hgt. 16. § (1) bekezdé-
se szerint maga is a Telepre szállíthatja: „(16. § (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy 
annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a 
szállító - a 13. § (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a hulladék el-
takarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti álla-
pot helyreállításáról köteles gondoskodni.” 

  
(2) Az állati hulladék (1) bekezdés szerinti szállítója köteles betartani az Üzemeltetőnek 
a Telep működtetésére vonatkozó rendelkezéseit. Amennyiben a szállító ennek a köte-
lezettségének az Üzemeltető felszólítása ellenére sem tesz eleget, az Üzemeltető a sze-
mély-, a vagyon- és a munkabiztonság feltételeinek biztosítása érdekében a szállítót a 
telep elhagyására, és a jogellenes magatartásával okozott kár megtérítésére kötelezheti 
 
(3) Egyebekben a Telepre az (1) bekezdés szerinti módon beszállított állati hulladék át-
adás-átvételére, kezelésére és ártalmatlanítására a jelen rendeletvonatkozó rendelkezése-
it értelemszerűen alkalmazni kell 
 

7. § A közszolgáltatásért az állati hulladék kezelésére kötelezett díjat köteles fizetni. A díj 
mértékét a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
8. §1  
 

 
 
 
 
 

                                            
1 A 8. §-t a 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. 



 

9. §    (1) Ez a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. március 1. napján lép hatály-
ba. 

  
 (2) A rendelet 7. §-a szerinti díjfizetési kötelezettség – az önkormányzatot terhelő díjfi-

zetési kötelezettség kivételével – 2010. január 1. napjával lép hatályba. 
 
 
 
 Szilágyi Menyhért Dr.Kerekesné Dr.Mracskó Gyöngyi  
      polgármester                                                                                jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2009. február 27-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú melléklet a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Állati hulladékgyűjt ő és átmeneti tároló telep állati hulladék átvételi díjszabása: 
 
Kiszállás és szállítás díja  (speciális járművekkel)  0 Ft 
 
Tárolás, hűtés, ártalmatlanítás díja    70 Ft/kg+ÁFA 
 
 
 


