
Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep Nagy u. 53. 

 

Előterjesztés 

Az Ebrendészeti Telep működési szabályzatának módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete februári rendkívüli ülésen tárgyalta az 

ebrendészeti telep működési szabályzatáról szóló előterjesztést.  A Szervezeti és Működési 

Szabályzat a működési engedély iránti kérelem mellékletét képezte. A Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala 2017. március 6-án kelt HB-10/ÉÁO/00267-

2/2017 számú határozatával engedélyezte a gyepmesteri telep működését.  

 

Az elmúlt időszakban számos önkormányzat és állatvédelmi szervezet kereste meg 

Önkormányzatunkat arra vonatkozóan, hogy kóbor ebek elhelyezésénél és a gazdátlan állatok 

további sorsának rendezésénél együttműködjünk. Az együttműködési megállapodások 

aláírásának egyik fontos feltétele, hogy a mellékletben szereplő díjtételek pontosításra 

kerüljenek.  

 

Kiemelt célként fogalmazódik meg, hogy a gyepmesteri telep elsősorban a Szerep településen 

befogott kóbor állatok elhelyezését biztosítsa. Az, hogy ezt biztosítani tudjuk fontos, hogy 

korlátozzuk a más településről befogadott kóbor állatok számát. Javaslom, hogy havonta 5 

kutyában maximalizáljuk a más településről érkező kóbor ebek számát, és ettől csak külön 

egyeztetés alapján lehessen eltérni. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt 

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen! 

 

Szerep, 2017. május 19. 

         Tóthné Verő Tünde s.k. 

         polgármester 

Határozati javaslat 

 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti telepének működési 

szabályzatának 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép. 

 

2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete maximum havi 5 db kutya 

elhelyezését biztosítja az ebrendészeti telepen, más település közigazgatási területén 

befogott kóbor kutyák vonatkozásában. Ettől csak külön egyeztetés alapján lehet eltérni. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2017. május 19. 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 

        polgármester 

 
 



1. számú melléklet 

 

A Szerep Község Önkormányzata ebrendészeti telep állategészségügyi 
szolgáltatásainak díjtételei 

 

 

Szolgáltatás megnevezése 2017. évi díjak/nettó 

Gyepmesterek által befogott 
kóbor állat, tulajdonosnak 
történő visszaszolgáltatásának 
díjtételei  

Tartási költség: 400 Ft/nap 
Microchip: 3.000 Ft/db 
(amennyiben nem rendelkezik 
microchippel) 
Oltási, féregtelenítési költség: 
4.000 Ft (állatorvosnak 
megfizetendő díj) 

Új tulajdonosnak történő kiadás 
(örökbefogadás) 

Michrochip: 3.000 Ft/db 
(amennyiben nem rendelkezik 
microchippel) 
Oltási, féregtelenítési költség: 
4.000 Ft (állatorvosnak 
megfizetendő díj) 

Kiszállási díj 100 Ft/km+ÁFA 

Végleges altatás (kizárólag 
állatorvosi rendelkezésre, 
állatorvos által végzett 
tevékenység) + elszállítás 

Ártalmatlanítás költsége: 74,15 
Ft/kg+ÁFA 
Szállítás gyűjtőjárattal: 137,6 
Ft/km+ÁFA 
Átszállítási költség: 36 
Ft/t/km+ÁFA 

Hatósági intézkedésre történő 
állat elszállítása Gyepmesteri 
telepre 

Szállítási költség: 150 Ft/km+ÁFA 

 

 


