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Mindszent Város Polgármesteri Hivatal (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. sz.) által
6630 Mindszent, Miási út hrsz.:0326/3. Cím alatt kialakított és fenntartott
gyepmesteri telep működését, ebrendészeti tevékenység végzését
engedélyezem.

II. Az engedélyezett tevékenység végzése során az alább felsorolt előírások és feltételek
maradéktalanul teliesítendők:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Az ebrendészeti tevékenység végzése során befogott állatok elhelyezése, gondozása,
kiadása, leölése a hatályos állatvédelmi jogszabályokban leírtak alapján végezhető.
Az ebrendészeti tevékenység végzésével megbízott személyt munkavédelmi oktatást
követően, munkaköri leírással kell ellátni, rendszeres, dokumentummal igazolt
állatvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az ebrendészeti tevékenység végzésével megbízott személynek pontos, naprakész
nyilvántartást kell vezetni a takarítási-, fertőtlenítési utasításban foglaltak
teljesüléséről, a befogott kóbor állatokról (befogott-, kiadott-, leölt állatok); a
rágcsáló- rovar irtási tervben leírtak végrehajtásáról. Továbbá gondoskodnia kelt a
gyepmesteri telepen elhullott, leölt állatok települési állati melléktermék gyújtőhelyre
történő juttatásáról.
Nyilvántartással kell rendelkezni továbbá az állatok gyógykezeléseiről,
vakcinázásáról, és egyedi tartós megjelöléséről.
A befogott állatok szökésének megakadályozása érdekében a telepet körül kell
keríteni, a telep zártságát folyamatosan fenn kell tartani.
A gyepmesteri telepet el kell látni megfigyelésre alkalmas kisállat férőhelyekkel, a
befogott állatok szállítására alkalmas járműveI, nagynyomású fertőtlenítő géppel,
boncoláshoz szükséges eszközökkel, elsősegélynyújtáshoz gyógyszerekkel,
kötözőanyagokkal.
Az ebrendészeti tevékenység végzésével megbízott személy részére a telepen szociális
részt kell kialakítani, és azt rendeltetésszerűen kell használni.
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8. A telep vonatkozásában takarítási- fertőtlenítési utasítást kell kidolgozni; rovar
rágcsálóirtási tervet kell rendszeresíteni, és a kártevők gyérítéséről az abban leírtak
szerint kell gondoskodni.
9.

A takarításra, tisztításra, fertőtlenítésre használt szereket, eszközöket a gyepmesteri
telepen elkülönítetten, megjelölt módon kell elhelyezni és azokat kizárólag az
engedélyes tevékenység végzése során szabad használni.

O. A takarítás, tisztítás, fertőtlenítés során keletkező szennyvizet
a begyűjtés- és
szállítás során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, ártalmatlanításáról köteles
gondoskodni.
-‚

11. Az állatok takarmányát elkülönítetten, sz időjárási tényezőktől védetten kell
elhelyezni.
12. Az
engedélyben
megjelölt tevékenységek végzése kapcsán
keletkező
dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, azokat, valamint a működési engedélyt a
telepen kell tartani és ellenőrzés során be kell tudni mutatni.
13. Az üzemeltető az engedélyezett tevékenység szüneteltetését, megszűnését, minden
tevékenységével kapcsolatos adatváltozást, valamint minden az állategészségügyet
érintő adatot jelenteni köteles az Igazgatóságnak.
Határidő:
a határozat jogerőre emelkedését követő naptól számítottan visszavonásig.

A végreha]tásértfelelős neve, címe:
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal
6630 Mindszent, Köztársaság tár 31. sz.

Döntésem ellen
amennyiben az sérelmes
annak közlésétől számított 15 napon belül, két
példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni; ennek illetéke 5000 Ft összegű, és illetékbélyeg
formában a fellebbezés eredeti példányához csatolandó. A fellebbezést a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Elnökéhez, (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 24. sz.), mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de igazgatóságomhoz kell
benyújtani, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. sz. címre.
—

-

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
A fellebbezést elbíráló hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja,
melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Indokolás

Mindszent Város Polgármesteri Hivatal (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. sz.) 2012. Július 16-án

kelt nyilvántartásba vételi kérelem tárgyú levelét, továbbá a kérelem, illetve az illetékes kerületi
hivatal által VI-I-01 1/481-2/2012. ügyiratszámon kiadott, hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak
teljesülése kapcsán végzett hatósági ellenőrzés jegyzőkönyv másolatát igazgatóságom a 2012. év
augusztus hónap 29. napján érkeztette.
A 647329/330 sorszámú jegyzőkönyvben az ellenőrzést végző kerületi hivatal hiányosságot nem tárt
fel, az ellenőrzött végzendő tevékenysége vonatkozásában kifogást nem emelt.
Mindezek alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötések megtartásával a
kérelmezett tevékenység végezhető, ezért az engedély megadása mellett döntöttem.
Hatásköröm, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. ~ (1)
bekezdés b) pont, és a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek
kijelöléséről szóló 328/20 10. (XII. 27.) Korm. rendelet I •* (1) bekezdés a) pontja által meghatározott.
Illetékességem, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2.~ (1)-, 6. * (1) bekezdés biztosította.
A rendelkező részben foglalt kikötéseket az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról rendelkező
41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. számú függelékében leírtak alapján határoztam meg.
A dokumentumok elvülési idejéről a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről rendelkező 1959.
évi IV. törvény 324.szakasz (1) bekezdés alapján rendelkeztem.
Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 71.~ (1), 72.* (2) bekezdéseinek megfelelően adtam ki.
A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98.* (1) bekezdés-, annak előterjesztési határidejét a Ket. ~ (1)
bekezdés-, előterjesztését a Ket. 102.* (1) bekezdés alapján biztosítottam, tájékoztatást a Ket.72.* (1)
da) pont-, és a 104.* (3) bekezdés alapján adtam.
A fellebbezés, döntés végrehajtására vonatkozó halasztó hatálya a Ket. 101 •* (1) bekezdésén alapul.
A másodfokon eljáró hatóság kijelöléséről a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet ~ (1) bekezdés
döntött.
A fellebbezés illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. ~ (2) bekezdése alapján
állapítottam meg.
Szeged, 2012. szeptember 12.
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