
Tisztelt Partnerünk!

A Kormány 785l202l.|Xil,27j Korm. rendelete, a kóbor állatok befogásával, tulajdonjogának
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló rendelet
alapján, változtak a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó előírások, melyek érintik az gyepmesteri
szolgáltatokat, és mint feladatellátót, az önkormányzatot is.

Fentiek miatt az Alpha-vet ÁttatgyOgyászati Kft-vel kötött ,,Megbízási szerződés, gyepmesteri,
állatmentésitevékenység ellátására vonatkozóan" egyes pontjaiban változik.

A rendelet változás, nagyobb terhet ró mind az önkormányzatra, mind a gyepmesteri szolgálatokra. A
megnövekedett bejárások mellett, megnövekszik az adminisztrációs teher ís, mindkét fél részére. A
rendelet előírja, ,,a település belterületének szükség szerínti rendszeres, de legalább
kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárása, az ott található kóbor ebek feldedtése
érdekében."

Az Alpha-vet Kft felkésziilt, hogy az előírt feladatokat el tudja vége 7l:1. Ar, elvégzett
feladatokról, a NEBIH feló jelentósi kötelezettség terheli.

Az állatok kararrtén ideje is megváltozott. Az eddigi 14 napos karantén helyett, 45 napos tartást
ír eLő arendelet. Ezen belül, a 15. napon (amennyiben az állat egészségi állapotamegengedi)
megkezdődkavakctttírzás, és a széles spektrumú féreghajtó akalmazása, és ezzel egy időben
azegyedi azonosítóval történő megielölése. Avakcina beadását követő 15. naptól tekinthető
vakcinázottnak az eb. Ebben az esetben hagyhatja el a karantént először.

Ezek a költségek a megrendelőt terhelnék, amely fudjuk, hatalmas terhet jelent az
önkorrnrán;zat tészére. Az e|őzetes megbeszélések, egyeztetések eredményekéttt, az alábbi
módo sításokat alkalmazzllk a továbbiakban.

Az állatak 21 napos tartását kell kifizetni a megrendelőnek, a vakcinészások, egyedi
azonosítóval történő ellákíst, a kötelező ivartalanítast, az áLlatak további tartá§i költségeit az
Alpha Segítő Kez ÁlhtkőrlyaziAlapítvány vállalja át.

A beérkező rállatok 24 órán belülin kötelező vizsgálatának költségeit, ahogy eddig is, úgy
ezutímis átvállalja az AlapíWány.Eztaköltséget sem kell megfizetnie az önkormányzaínak.

A befogott állatok nyilvántartasa eddig is kötelező volt, mind két ftl részéről. Az
önkormányzatnáú, illetve a gyepmesteri telepen is vezetni kell a ryepmesteri naplót, mely
tattalmazza a befogott állatok adatait. Ezen adatakról is jelentési kötelezettség terheli a
megbízottat.

A rendelet kötelezően elrendeli a lakcssági hívásra történő állatbefogást is. Ez visszaélésre
adhat okot, a lakosság rész&őI.Ezért javasoljuk, mindegyik partnerünknek, hogy a kompetens
személyek listája mellékletet, pontosan töltse ki, egy adott telefonszámmal, hogy az ilyen
hívasok esetén konferencia beszélgetésben be tudjuk kapcsolni, a bejelentőt. Mivel, a
gyepmesteri szolgálatnak kötelező afeladatellátása a lakosság ltányába is, az önkormányzat



költségére, amiatt mindenképpen sziikségesnek látjuk, az önkormányzat jóvráhagyást a
kiszállásokra

Magánszemélye\ saját tulajdonú kutyákat a gyepmesteri telepre, a sza]líkisi, tartási, oltási
költsógok megíizetés után adhatják le. Eznemtartozikaz önkormályzat feladatkörébe.

Kérjük, hogy a jelen levéllel együtt megkiildött, módosított, egységes szerkezettí szerződést és
mellékleteit, aléurv4 skennelve megkiildeni szíveskedjék a molnar.tamas@alpha-vet.hu email
címre.
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