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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete 
Az állati hulladék elhelyezéséről  

*1 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

*1 
1.§. E rendelet célja: az állati hulladékok elhelyezése Fegyvernek Város közigazgatási 

területén az emberi egészség védelme és a környezet megóvása érdekében. 
 
2.§. E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) állati hulladék: az elhullott állatok, illetve állatok feldolgozása során 
keletkezett melléktermékek 

b) állati hulladék tulajdonosa: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinél vagy amely  
telephelyén az állati eredetű hulladék keletkezik 

c) állati hulladékgyűjtő konténer: a település közigazgatási határán belül található, 
kizárólag az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló konténer 
 

 
 

II. Fejezet 
 

ÁLLATI HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE 
*1 
 
3.§. Fegyvernek Város területén keletkezett állati hulladékok ártalmatlanná tételéről az 

állati hulladék tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen Fegyvernek Város 
Önkormányzata köteles gondoskodni. 

 
4.§. Az állati hulladékot  kizárólag erre a célra kijelölt, települési állati hulladékgyűjtő 

konténerben kell elhelyezni, mely Fegyverneken a 0245/5 hrsz-ú ingatlanon a Béke úti 
szemétlerakó telepen található. 

*1 
5.§. Az állati hulladék tulajdonosának a 4. § szerinti elhelyezés előtt a Fegyverneki 

Polgármesteri Hivatal pénztárába díjat kell fizetnie: 
a) állati hulla esetén nettó 62,-Ft/kg, 
b) vágásból keletkező melléktermék esetén (pl:bél, csont, stb.) nettó  62,-

Ft/kg 
összegben. 
Az állati hulladék tulajdonosának a befizetést igazoló bizonylatot vagy a hulladék 
elhelyezésekor, vagy a hulladék elhelyezését követő első munkanapon be kell mutatnia 
a gyepmesternek. 



 
6.§.  Az állati hulladék súlyának meghatározása önbevallásos módszerrel történik, de a 

tényleges súlyt a gyepmester hiteles mérő eszközzel ellenőrizheti az állati hulladék 
elhelyezésekor. Amennyiben az ellenőrzéskor az állati hulladék bevallott és tényleges 
tömege közt 10%-nál nagyobb különbség van, úgy a különbözet után is meg kell 
fizetni a tulajdonosnak a díjat az elhelyezést követő 3 napon belül.  

 
 

III. Fejezet 
 
       
 
7.§. Hatályon kívül helyezve *1 
 
8.§. Hatályon kívül helyezve *1  
 
9.§. (1) Az állattartásról és állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) rendelet 

hatályát veszti. 
 
        (2) E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

 
       Tatár László                  Buzás Istvánné dr. 
       polgármester              jegyző 
 
   
Kihírd.: 2012.VI.02 
 
*1 A 22/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (2014. november 30-tól hatályos) 


