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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
178. számú HATÁROZAT
2021. augusztus 23.
a veszélybe került állatok elhelyezéséről szóló Bihar megyei közszolgálat szervezésére és
működésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról

Figyelembe véve a 205/2021.08.18. számú határozattervezetet a veszélybe került állatok elhelyezéséről
szóló, Bihar megyei közszolgálat szervezésére és működésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról ,
amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt
18207/2021.08.18. számú elnöki jóváhagyási jelentést, és a Jogi Osztály 18208/2021.08.18. számú
jóváhagyási szakjelentését,
Tekintve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a
megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 18469/2021.08.23. számú jóváhagyási jelentését;
a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 18508/2021.08.23. számú
jóváhagyási jelentését; a Környezetvédelmi, turisztikai és mezőgazdasági bizottság 18458/2021/08.23.
számú jóváhagyási jelentését, amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi
kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdés, valamint a 136. szakasz alapján fogadtak el, a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel;
Az állatvédelemre vonatkozó 205/2004. számú törvény alapján, amelyet a 175/2020. számú
sürgősségi kormányrendelettel módosítottak és közöltek újra, mely az állatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok kiegészítésére, és bizonyos szervezési intézkedések megállapítására vonatkozik;
Szem előtt tartva a 17621/10.08.2021.08.10. számú jelentést a közigazgatásban alkalmazott
döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó 52/2003. számú törvény által szabályozott eljárások betartására,
amelyet újraközöltek;
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz
(1) bekezdés d) betűje, az (5) bekezdés q) betűje, valamint a 182 szakasz (1) bekezdése és a 196 szakasz
(1) bekezdése a) betűje alapján,

BIHAR MEGYE TANÁCSA,
ELHATÁROZZA:
1.szakasz. Jóváhagyja a veszélybe került állatok elhelyezéséről szóló, Bihar megyei közszolgálat
szervezésére és működésére vonatkozó szabályzatot, a jelen határozat szerves részét képező alapján.
2.szakasz. Felhatalmazza a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy aláírja a szabályzatban előírt
szerződéseket, amelyeket az 1. szakaszban hagytak jóvá, a veszélybe került állatok elhelyezéséről szóló,
Bihar megyei közszolgálat szervezésére és működésére vonatkozó szabályzatban.

3.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Jogi
Osztály, a Gazdasági Főigazgatóság és a Műszaki Igazgatóság közreműködésével.

4.szakasz. Jelen határozatot a Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály
közreműködésével, a következőkkel közlik: Bihar Megyei Prefektúra, Bihar Megyei Tanács elnöke,
Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály, Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
Gazdasági Főigazgatóság, Műszaki Igazgatóság, és a nyilvánosságra hozatalát a helyhatóság honlapján
való közzététellel biztosítják.

ELNÖK
Ilie Gavril Bolojan

Ellenjegyzi
a MEGYE FŐJEGYZŐJE,
Mărioara Carmen Soltănel

178/2021.08.23, számú határozat
Jelen határozatot elfogadták 34„igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0
megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi
előírásokat.

Melléklet a Bihar Megyei Tanács 178/2021.08. 23. számú Határozatához

ELLENJEGYZI
Elnök,
Ilie Gavril Bolojan

Megyei Főjegyző,
Marioara Carmen Soltănel

SZABÁLYZAT
a Bihar megye területén veszélybe került állatok ellátását biztosító közszolgálat
megszervezéséhez és működéséhez, amelyek számára védelembe helyezési rendeletet adtak ki
I FEJEZET Általános rendelkezések
1.Szak. Jelen szabályzat megállapítja a jogi kereteket és a módot, ahogyan megszervezésre kerül és
működni fog a Bihar megye területén veszélybe került állatok ellátását biztosító közszolgálat, azon állatok
védelmében, amelyek számára védelembe helyezési rendeletet adtak ki a 205/2004-es állatvédelmi
törvény előírásainak megfelelően, mely újraközlésre került, valamint módosítva lett a 175/2020. számú
sürgősségi rendelet által kiegészítve bizonyos állatvédelmi intézkedéseket, továbbá néhány szervezési
körülmény megállapítását.
2. Szak.(1) A Bihar Megyei Tanács biztosítja a Bihar megye területén veszélybe került állatok ellátását
végző közszolgálat folytonos és folyamatos működésének körülményeit, azon állatok védelmében
amelyek védelembe helyezési rendelet tárgyát képezik, mely szolgáltatások a törvény által megkötött
szerződések alapján fognak működni, a szervezés és a működés tekintetében.
(2) Az 1 bekezdésben megfogalmazott kötelezettségek megvalósítása a Műszaki Igazgatóság
felügyeletével fog megvalósulni, a Bihar Megyei Tanács szakapparátusa által.
3.Szak. Jelen szabályzat értelmében, a veszélyes helyzetben lévő állat fogalma alatt értendő bármely állat,
mely a következő körülmények bármelyikébe kerül:
a) olyan állat mely megsebesült vagy csonkítást szenvedett
b) olyan, mely állatok közti harcban vett részt, vagy állatokkal harcolt
c) olyan házi- vagy vadállat, mely fogságban volt tartva és lőttek rá
d) olyan állat, melyet más állatok edzéséhez használtak, vagy más állatok agressziójának fokozására
e) olyan háziállat, melyet erőszakkal tettek ki nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek
f) olyan igavonó, szarvasmarha, juh, vagy kecskeféle, mely közúti vagy vasúti közlekedési úton
tartózkodik.

II FEJEZET
Szabályok a veszélyben lévő állat védelembe helyezéséről
4.Szak. A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, akik szolgálati idejük közben megállapítják,
hogy egy állat veszélyben van, a helyszínen kiállítják az állat védelembe helyezési rendeletét 45 napra.
5.Szak. A rendőrök állapítják meg a veszélyhelyzet fennállását, elemezve a ténybeli körülményeket
valamint az állat fizikai állapotát, esetenként, a következők által:
a) közvetlen, tapasztalati megállapítás, valamint a tapasztaltak rögzítése egy iratban, vagy a tapasztaltak
rögzítése műszaki eszközökkel

b) olyan személyek vallomásai, akik közvetlen kapcsolatban álltak az esettel, esetleg bejelentést tettek a
tényállásról, vagy részt vettek az állapotfelmérésben, vagy olyan tevékenységben, mely megfelel jelen
szabályzat 3. szakaszában leírtaknak
c) Video-, illetve hangfelvételek vagy fényképek, függetlenül ezek eredetétől
d) iratok, írásos bizonyítékok, akár elektronikus formában, vagy mobiltelefonon kerültek közlésre
e) klinikai megfigyelőlap, amelyet állatorvos állított ki.
6.Szak. Az állat védelembe helyezési rendelete kötelező módon kell megjegyzéseket tartalmazzon
tekintettel az:
a) annak kitöltési helye, dátuma és órája
b) a kiállító rendőr neve, keresztneve, beosztása, valamint a rendőrőrs neve, amelyhez tartozik
c) adatok , amelyek biztosítják az állatot tartó személy azonosítását, amennyiben ez ismeretes
d) adatok, amelyek biztosítják az állat beazonosítását, amely számára kiállították a rendeletet
e) azon ténybeli okok leírása, amelyek meghatározták az intézkedés elrendelését, valamint az
információforrások meghatározása, melyek alapján elemzésre került a helyzet, és az állat fizikai állapota
f) a rendelet kiállításának jogi alapja
g) a védelembe helyezési rendelet lejáratának dátuma
h) a fellebbezés joga a kiállított védelembe helyezési rendelet ellenében, ezen jog érvényesítési határideje,
valamint a bírósági intézmény megjelölése, ahol a fellebbezést le lehet tenni.
7. Szak. Az állat menhelyen elhelyezési rendeletét kötelező módon alá kell írnia a kiállító rendőrnek, és
közölnie kell a Bihar Megyei Tanáccsal, amely továbbítja az elhelyezést biztosító felelős közszolgálattal,
valamint az állattartó személlyel, amennyiben ez ismeretes.
8. Szak. Az állat menhelyen való elhelyezési rendelete azonnali hatállyal végrehajtásra kerül a
szakszemélyzet által, azon szervezet részéről, amelyek biztosítják a közszolgálat részéről az állatok
menhelyi elhelyezését, a rendeletet kiállító rendőr jelenlétében.
9. Szak. A rendőr ellenjegyzi egy jegyzőkönyvben az elhelyezés módját, valamint a rendelet
végrehajtását, az állat menhelyi elhelyezését illetően, kötelező módon lejegyezve a menhely pontos
helyének megjelölését, valamint az állat elszállítását végző jármű adatait.
10. Szak. Az állat menhelyen való elhelyezési rendeletét megfellebbezheti az állat tartója az 554/2004-es
számú Közigazgatási Kódex módosított és később kiegészített változata alapján.
11. Szak. Nem állítanak ki menhelyi elhelyezési rendelkezést az állat számára, amikor megállapítást nyer,
hogy nem az állatot tartó személy okozta a veszélyhelyzetet, valamint írásos vallomást tesz, mely által
biztosítani fogja az állat számára a 205/2004-es számú törvény 5. szakaszában előírtakat, azaz:
a) megfelelő szálláshelyet
b) elegendő élelmet és vizet
c) elégséges mozgási lehetőséget
d) gondozást és figyelmet
e) állatorvosi felügyeletet

III FEJEZET
Szolgáltatások a veszélyben lévő állat számára, amelynek menhelyi elhelyezési rendeletet állítottak
ki
12. Szak. A Bihar megye területén veszélybe került állatok menhelyi elhelyezését intéző közszolgálat
azon állatok ellátására melyek számára elhelyezési rendeletet állítottak ki, működése során szerződéseket
kötött állatkertekkel, rehabilitációs központokkal, vadvilágot érintő gondozó telepekkel, gazdátlan kutyák
menhelyeivel, valamint háziállatokat befogadó gondozótelepekkel, valamint állatvédő alapítványokkal, a
törvények értelmében.
13. Szak. A menhelyeken elhelyezett állatok számára nyújtott szolgáltatások a következőek:






A veszélyben lévő állatok befogása/átvétele/mentése
Sürgősségi állatorvosi ellátás, szükség esetén sebészeti beavatkozással
A befogott/átvett/mentett állat elszállítása a menhelyre
Féregtelenítés, oltás és az azonosított betegségek ellátása, szükség esetén, megfelelően az
állategészségügyi előírásoknak
Az állat elhelyezése és élelmezése a menhelyi elhelyezés idejére

14. Szak. A Bihar Megyei Tanács a törvények értelmében el fog számolni minden olyan költséget,
amelyeket azon intézmények jeleznek, amelyek szerződésben állnak a megyei tanáccsal a veszélyben lévő
állatok elhelyezése és ápolása céljából, minden elvégzett szolgáltatásért a menhelyen elhelyezett állatok
számára, aminek értelmében a költségvetésben külön összeg lesz ezen célra elkülönítve.

IV FEJEZET
Az állatot tartó jogai és kötelezettségei a menhelyen elhelyezett állat visszaigénylésekor
15. Szak. Az állatot tartó kérvényezheti az elhelyező intézménynél az állat visszaszolgáltatását maximum
30 napon belül, az elhelyezési rendelet lejárta után.
16. Szak. (1) A menhelyen elhelyezett állatok gazdái jelen szabályzat 3. szak. f) pontja szerint
kérvényezhetik az állat visszaszolgáltatását a menhelyi elhelyezési rendelet érvényességének ideje alatt.
(2) A visszavételi kérelem megkönnyítésére a menhelyen elhelyezett állat kapcsán, a 15. szak,
valamint a16.szak (1) bekezdés értelmében, a hatóság azonnal értesíteni fogja az állatot tartót a menhelyen
való elhelyezés foganatosításáról, amennyiben ezen személyek azonosíthatóak.
17. Szak. A menhelyen való elhelyezés foganatosítása a következő esetekben szűnik meg:



A 45 napos határidő lejártával, jelen szabályzat 4. szak. értelmében
Ezen periódus lejárta előtt: ha az illetékes közigazgatási bíróság határozatban rendeli el
az állat menhelyen való elhelyezési rendeletének felfüggesztését vagy megsemmisítését,
vagy a határidő lejárta előtti visszaszolgáltatás esetén

18. Szak. (1)Az állatot tartó köteles minden költséget megtéríteni a Bihar Megyei Tanácsnak, amelyeket
az kiegyenlített a veszélybe került állat ellátása kapcsán a menhelyi elhelyezés ideje alatt, kezdve a
befogás/átvétel/mentés, a menhelyre szállítás, a sürgősségi állatorvosi ellátás, szükség esetén sebészeti

beavatkozás, valamint táplálás, elszállásolás, féregtelenítés, oltás és a megállapított betegségek kezelési
költségeiig.
(2) A regisztrált költségek behajtása a biztosított szolgáltatások kapcsán, melyeket jelen szabályzat
biztosít és szabályoz, a megyei közhatóság ki fogja számlázni az állatot tartó személy felé, abban az
esetben ha a védelembe helyezett állat ezekben részesült, megfelelően a megállapított tarifáknak,
következményként, ha az állatot tartó visszautasítaná a kifizetést, bírósági úton kerül behajtásra, a
törvények értelmében.
(3) A veszélybe került t állat gazdájának azonosítása, valamint a fizetési felszólítás közlése a megjelölt
személlyel a visszaszolgáltatás és a felmerült költségek megtérítése céljából a Jogi és Közigazgatási
Igazgatóság, a Közigazgatási szolgálat és kancellária, valamint a Jogi Szolgálat fog részt venni.
19. Szak. A menhelyen elhelyezett állatot nem szolgáltatják vissza az állatot tartónak, amennyiben az
állat biztonsági elzárás alá esik, vagy bűncselekmény felderítése során került elzárásra, vagy valamely
kihágási eljárás folytán került menhelyre.

V FEJEZET
Végső rendelkezések
20. Szak. Azon célból, hogy sikerüljön kiválasztani és biztosítani az optimális körülményeket és
szolgáltatásokat azon állatok számára, melyek a védelmi célt szolgáló menhelyi elhelyezés tárgyát
képezik, a Bihar Megyei Tanács honlapján teszi közzé mindazokat az információkat és adatokat,
elérhetőségeket, amelyek elősegítik a hozzáférést az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények értesítését.
21. Szak. A törvény értelmében az állattartókhoz való visszajuttatás érdekében, a Bihar Megyei Tanács
az intézmény saját honlapján fogja közzétenni az összes információt, tekintettel azon állatokra, melyek
menhelyi elhelyezés elrendelésének tárgyát képezik, a rendelet kibocsátásától kezdve 10 napon belül.
22. Szak. A menhelyen elhelyezett állat elhagyottnak minősül, amennyiben az állattartó nem kéri az állat
visszaszolgáltatását legfeljebb 30 nappal az elhelyezési rendelet határidejének lejárta után.
23. Szak. (1) A 22. szakaszban leírtak szerint, a Bihar Megyei Tanács írásban fogja kérvényezni a
közigazgatási hatóságoktól valamint olyan alapítványi szervezetektől, amelyek háziállatok befogadásával
foglalkoznak, hogy járjanak el az elhagyottnak minősített állatok elhelyezése ügyében (társasági állatok
esetében).
(2) Az elhagyottnak ítélt társasági állatok , a 22. szakasz értelmében, örökbefogadás tárgyát képezhetik
az érdekeltek számára, akik ezt saját felelősségre kérelmezik a kitöltött kötelezvény által, amelyből
kitűnik, hogy a kérvényező rendelkezik a szükséges körülményekkel, hogy eltartani, nevelni és felügyelni
tudja a szóban forgó állatot, az ide vonatkozó törvények és szabályoknak megfelelően, alátámasztva ezt
bármilyen okirattal, valamint hogy mindent meg fog tenni a hivatalos nyilvántartásba vételtől, a felmerült
költségek kifizetéséig, amibe az állat tartása és gondozása került az örökbefogadás pillanatáig.
24. Szak. Vadállatok esetében, a 45 napos menhelyi elhelyezési periódus lejártával, amennyiben az állat
egészségügyi állapota lehetővé teszi, természetes élőhelyén fogják szabadon engedni, amennyiben ez nem
sért közegészségügyi szabályokat, megfelelően a hatályos törvényi előírásoknak.
25. Szak. Az emberi fogyasztásra alkalmas háziállatok esetében, ezeket törvényes körülmények között
fogják értékesíteni.

