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Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2015.
(VII.28.) számú határozata

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal  javaslatáról 

Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. július 06-án
érkezett Fejér Megyei Kormányhivatal  FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  –  Mötv.-133.  (2)
bekezdésében  biztosított hatáskörében tett javaslatát  és az ügyben az alábbi döntést
hozta:

1. Hantos    Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal   FEB/02/1163-1/2015.  számú,   a   Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  –  Mötv.-133.  (2)
bekezdésében  biztosított hatáskörében  az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998.  évi   XXVIII.  törvény  48/A §  (3)  bekezdésében   rögzített  kóbor  állatok
befogására  vonatkozó  valamint  az  élelmiszerláncról   és  hatósági  felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű
melléktermék  elszállítására  és  ártalmatlanítására  vonatkozó  önkormányzati
feladat ellátási kötelezettséggel kapcsolatos javaslatában foglaltakat elfogadva a a
2015. július 28-án tartott ülésén megalkotta , elfogadta

az állatok védelméről  és  kíméletéről  szóló 1998. évi   XXVIII.  törvény 49.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletét,

továbbá a  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi  XXVIII. törvény
49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletét.

2. Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  FEB/02/1163-1/2015. számú,  a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-133. (2) 
bekezdésében  biztosított hatáskörében  az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi  XXVIII. törvény 48/A § (3) bekezdésében  rögzített kóbor állatok  
befogására vonatkozó valamint az élelmiszerláncról  és hatósági felügyeletről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében rögzített, állati eredetű 
melléktermék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati 
feladat ellátási kötelezettséggel kapcsolatos javaslatában foglaltakat elfogadva 

 a kóbor állatok  befogására  valamint az állati eredetű melléktermék 
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó önkormányzati feladat ellátási 
kötelezettség folyamatos biztosítása érdekében  a 

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. július 30.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető
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a kóbor állatok  befogásáról  valamint az állati eredetű melléktermék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló  gyepmesteri  szolgáltatási  szerződés 
tervezetét  2015. július 28-án tartott nyilvános ülésén  elfogadta. 

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Fischer  József polgármester

(: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
                           polgármester                                                                             jegyző
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