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Tisztelt Képviselő-testület!
A TO-021/30/71-6/2015. számon nyilvántartott, Dombóvár, Lucza hegyi, 291/19 hrsz.
alatti ingatlanon Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által működtetett állati hulladékgyűjtővel kapcsolatban több probléma felvetődött, melyek azóta jelentkeztek, hogy a hulladékudvar
nyitvatartási ideje megváltozott.
Mivel a feladat közegészségügyi, környezetvédelmi szempontból is igen fontos a város
számára, ezért az Önkormányzat a fenti ingatlanon, a hulladéklerakó udvarban jelölt ki
helyet a tevékenység végzésére. A szabályszerű működéshez a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala 2015. április 13-án kelt határozatában hozzájárult,
nyilvántartásba vette.
A Képviselő-testület 483/2015. (X. 26.) számú határozata alapján az Önkormányzat a
gyepmesteri telep üzemeltetésére és a hozzá kapcsolódó gyepmesteri szolgáltatás elvégzésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött szerződést, melyet az Nkft. az Önkormányzattal kötött, 2016. február 15. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés keretében lát el.
A begyűjtőhely működtetése – a hulladékudvar korlátozott nyitvatartása miatt – nem
zökkenőmentes jelen pillanatban. Nincs napi fix idős nyitvatartás. A gyepmester nem
tartózkodik, tartózkodhat ott napi 8 órában, az elérhetősége hiába van feltüntetve, azt
nem mindenki veszi figyelembe.
A begyűjtőhelyen jelenleg 2 db 1100 l-es konténer áll rendelkezésre (korábban ez 3 db
volt); a begyűjtött, beszállított tetemeket a Lucza hegyi hulladékudvarban lévő állati
hulladéktároló működési szabályzata 4.5, ill. 4.61 pontja szerint lehet átvenni (ez nem
működik a gyakorlatban, mivel jelenleg nincs mérleg a helyszínen). Az elszállítást
szerződéses partnerként az ATEV Zrt. végzi, solti átrakóhelyére.
Az elszállítás jelenleg heti 1 alkalommal történik, többnyire keddi napon (esetenként
szerdán). Ha szükséges telefonos jelzés alapján a szállítás egyéb időpontban is kérhető
a szolgáltatótól. Az átadásnál a gyepmester van jelen.
Az elszállítás során a begyűjtőhelyen mérlegelésre nincs lehetőség a helyszínen – ez a
korábbiakban sem volt -, azt a beszállító telephelyén végzik/végezték el, melyről szállítójegy készül. Korábban (2014. előtt) történtek eseti mérések az elszállításkor viszonyítási alapként, melyek során megállapítható volt egy-egy konténer súlya, ami 330 –
450 kg között mozgott.
A jelenlegi szállítók alapján megállapítható, hogy a leadott konténerek súlya nem haladja meg ezt a határt, többnyire 350-400 kg között mozognak telítettségtől függően.
Átlagosan 1,5 t körül mozog a leadott hulladék súlya havi viszonylatban jelenleg.
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet 13. §-a
alapján a települési gyűjtőhelyek kialakítása és működése során legalább a (2)-(8) bekezdésben (alábbiak) meghatározott követelményeket kell betartani.

A települési gyűjtőhelyet az önkormányzatnak vagy az általa megbízott vállalkozónak
olyan helyen kell létesítenie, hogy az a környezetére köz- és állategészségügyi, valamint környezetvédelmi szempontból veszélyt ne jelentsen, bűz-, illetve szagterhelést
ne okozzon. A települési gyűjtőhelynek az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló miniszteri rendelet szerinti nagylétszámú állattartó teleptől (a továbbiakban:
nagylétszámú állattartó telep), vágóhídtól, élelmiszer-előállító üzemtől, élelmiszert
árusító kereskedelmi egységtől, vendéglátó-ipari egységtől vagy egyéb élelmiszeripari
létesítménytől való minimális távolságát az alkalmazott technológia (hűtéssel vagy
hűtés nélkül, a konténer tárolására szolgáló épület típusa, a szennyvízkezelés módja)
alapján a járási hivatal határozza meg. A gyűjtőhelynek közútról az időjárási viszonyoktól függetlenül jól megközelíthetőnek kell lennie. A gyűjtőhelyet legalább 150 cm
magas kerítéssel és zárható kapuval kell ellátni. A települési gyűjtőhelyen olyan - akár
könnyűszerkezetes - építményt kell létesíteni, amely alkalmas az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló konténer, a takarításhoz, fertőtlenítéshez szükséges eszközök, vegyszerek tárolására, illetve - ha egyébként nem megoldott - kielégíti a személyzet alapvető személyi higiéniai szükségleteit. A konténertároló építmény határoló
felületeinek, valamint az építmény előtti térnek moshatónak és fertőtleníthetőnek kell
lennie. A takarításhoz, fertőtlenítéshez és a személyzet tisztálkodásához megfelelő
vízellátásról, valamint a szennyvízkezelésről gondoskodni kell. A települési gyűjtőhelyen olyan személyt kell alkalmazni, aki alkalmas a szakmai és az alapvető nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint a bizonylat-kiállítási feladatok ellátására. A települési
gyűjtőhely üzemeltetője köteles működési szabályzatot készíteni, és azt a járási hivatalnak megküldeni. A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles gondoskodni a 17. §
(3) bekezdésében előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről. A települési gyűjtőhelynek rendelkeznie kell olyan mérleggel, amely legalább a kis és közepes testű állatok
testtömegének lemérésére alkalmas.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala a TO-021/30/71-6/2015. iktatószámon, 2015. április 13. napján kiadott határozatával nyilvántartásba vette a 7200
Dombóvár, Lucza hegyi 291/19 hrsz.-on kialakított települési állati melléktermék
gyűjtőhelyet. A terület tulajdonosa és üzemeltetője Dombóvár Város Önkormányzata.
A 291/19 hrsz.-on működik továbbá a hulladékudvar is, melynek üzemeltetője az
ÖKO-DOMBÓ Nkft. Az ÖKO-DOMBÓ Nkft., mint közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékra terjed ki. Az állati tetem-hulladék átvételi helye nem minősül hulladékkezelő létesítménynek, így arra nem tud az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft., mint közszolgáltató engedélyt kérni. A hulladékudvar nyitvatartási ideje pénteki és szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig tart.
A Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft. között 2016. február 15. napján létrejött közszolgáltatási szerződés 1.
számú melléklete részletezi a gyepmesteri feladatok ellátását. A melléklet VI. 1. és 10.
pontja alapján ezek közé tartozik a közúton talált állathullának késedelem nélkül történő kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe, a hulladékemésztő veremhez, és ott – a hatósági állatorvos intézkedéséig – annak megőrzése, majd ártalmatlanná tétele; a gyepmesteri telepre szállított állathullákról, a hatósági rendelkezésre leölt
állatokról átvételi elismervény kiállítása és nyilvántartás vezetése. A gyepmester fel-

adatait a gyepmesteri telepen (7200 Dombóvár, Béke u.), illetve az állati hulladékbegyűjtő telepen (7200 Dombóvár, Lucza hegyi u.) látja el. Utóbbi helyszínen a gyepmester telefonos elérhetősége van feltüntetve. Ezért sok esetben az állati hullák a kerítés mellé kerülnek elhelyezésre, a gyepmester értesítése nélkül.
A zavartalan és szabályszerű működés elősegítésére javaslom a problémamegoldás
lehetőségeinek felvázolását.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
a települési állati melléktermék gyűjtőhely üzemeltetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a TO-021/30/71-6/2015. számon nyilvántartott, Dombóvár, Lucza hegyi, 291/19
hrsz. alatti ingatlanon lévő települési állati melléktermék gyűjtőhely üzemeltetésével,
működésével kapcsolatos lehetőségeket dolgoztassa ki, és annak eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
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