
 
Előterjesztés 
 
Tárgy: Állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állati tetem – ártalmatlanná 
tételével  kapcsolatos önkormányzati feladatellátás 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 19.§ (1) 
bekezdése szerint 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. 
A (2) bekezdés szerint ez a kötelezettség az önkormányzatot terheli, ha az állati eredetű 
melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, illetve a 
közterületek vonatkozásában és az általa kezelt közutak tekintetében. 
Az állati melléktermék gyűjtésére az alábbi alternatívák léteznek: 
1. A 45/2012.(V.8) VM rendelet alapján a települési  önkormányzat vagy az általa megbízott 
vállalkozó települési gyűjtőhelyet működtethet az állati melléktermékek összegyűjtésére. 
A települési gyűjtőhelyen összegyűjthetők a kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok 
hullái, az elhullott kedvtelésből tartott állatok hullái és a saját fogyasztás céljából levágott 
állatokból és a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítésből származó állati 
eredetű melléktermék, ha az állattartó nem rendelkezik telephelyi állati melléktermék 
gyűjtőhellyel. 
A települési gyűjtőhely az összegyűjtött melléktermékekről köteles nyilvántartást vezetni, az 
állattartókról átvett melléktermékekről igazolást kiadni. Szigorú feltételeket szab a jogszabály 
a gyűjtőhely létesítési helyére is. (pl: a gyűjtőhelyet legalább 150cm magas kerítéssel és 
zárható kapuval kell ellátni. Emellett olyan személyt kell alkalmazni, aki alkalmas a szakmai 
és az alapvető nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint a bizonylat-kiállítási  feladatok 
ellátására. Tárgyi feltételek közé tartozik az épület mellett a szállító jármű, mérleg, 
tisztítószerek vegyszerek. 
2.  Más szomszédos települési gyűjtőhelyre történő beszállítás. 
3.  Paksi Kistérségi Társuláson belül  közös feladatellátás 
 
Tengelicen  az elmúlt időszakban nem működött dögkút, az állattartók saját maguk 
megoldották az állati tetemekkel kapcsolatos feladatokat, jelzés pedig nem érkezett az 
önkormányzathoz elhagyott állati tetemről vagy közterületen, közúton lévő állati tetemről.  
 Az állati eredetű melléktermék gyűjtésével, ártalmatlanná tételével kapcsolatos 
önkormányzati feladatot azonban el kell végezni. 
Tekintettel arra, hogy a feladatot minden önkormányzatnak el kell látnia, de a feladatellátás 
települési gyűjtőhely létesítésével  nem kis költséggel jár, célszerű lenne azt a Paksi 
Kistérségi Társulásban közös feladatellátásban  megoldani, mivel a kistérségi társulás ellát 
ilyen feladatot. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a 
határozati javaslatot. 
 
Tengelic 2013. október 2. 
                                                                       Gáncs István 
                                                                        Polgármester 



 
Határozati javaslat 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2014. január l. napjától csatlakozni 
kíván  a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott „állati hulladékok gyűjtése és 
ártalmatlanná tétele” közös feladatellátáshoz. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 


