Rimaszombat város 70/2004 számú

általános érvényű rendelete
a védelmi deratizáció végrehajtásáról
Rimaszombat Város területén
A rimaszombati Városi Képviselőtestület az egészséges életkörülmények
biztosítása érdekében a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye
6. §-ának 1. bekezdése és 4. §-a 3. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi
kiegészítések és változások hangzásában és összhangban az SZNT törvényével, a T.gy.
272/1994 számú, az emberek egészségének védelméről szóló törvény 8. §-ának a/
pontja, a 10 §-a és 13. §-ának a/ pontja értelmében, a későbbi előírások hangzásában (az
596/2002 számú teljes hangzású törvény) kiadja ezt a rendeletet.

1. cikkely
Bevezető rendelkezések
Ez az általános érvényű rendelet (a továbbiakban csak rendelet) meghatározza a
vállalkozásra jogosult jogi és fizikai személyek valamint fizikai személyek (polgárok)
kötelességeit a védő deratizáció végrehajtásánál, amelynek célja a ragályos betegségek
keletkezésének és terjedésének megakadályozása és azok forrásainak korlátozása.

2. cikkely
A fogalmak meghatározása
1) A védő deratizáció – járványos betegségeket terjesztő rágcsálók (patkányok,
egerek) kiirtására irányuló műveletek összessége a polgárok egészségének és az
egészséges életkörülmények védelme érdekében.
2) Az objektumok tulajdonosai vagy az ingatlanok gondnokai – azok a jogi és
fizikai személyek, akiknek lakási-, nem lakási- vagy tenyésztési objektum van
tulajdonukban illetve azok gondnokai.

3. cikkely
A deratizáálás, mint sajátos tevékenység
1) A deratizálást, mint sajátos tevékenységet azok a jogi és fizikai személyek
hajthatják végre, akik erre a tevékenységre szakszerűen felkészültek.
2) A rágcsálók előfordulása és elszaporodása esetén a város egy részének
területén esetleg a város egész területén Rimaszombat Város elrendeli a deratizálás
végrehajtását az illetékes térségben.
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4. cikkely
Az ingatlan vagyon tulajdonosainak és gondnokainak kötelességei
1) A lakosság egészségének védelme érdekében a ragályos és fertőző
betegségeket előidéző és terjesztő veszélyes rágcsálók kiirtása és előfordulásuk
csökkentése érdekében Rimaszombat Város területén kötelesek az ingatlan vagyon
tulajdonosai vagy gondnokai a rágcsálók előfordulása és elterjedése esetében biztosítani
a deratizálás végrehajtását. A deratizálás végrehajtása után kötelesek a deratizáló
anyagot az elhelyezés helyszínén hagyni és betartani a deratizálást végrehajtó
személyek utasításait.
2) Individuális lakásépítés tulajdonosai kötelesek biztosítani a deratizálást az
egészségügyi szervek elrendelése1 esetén a területi viszonyoknak megfelelően.
3) Ha az ellenőrző szervek által végzett ellenőrzés – a 6. cikkely a/ - e/
pontjainak értelmében – megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosa vagy gondnoka nem
biztosította a meghatározott időben a deratizálást, akkor azt végre kell hajtania
Rimaszombat Város parancsára a meghatározott időben.
4) Ha az ellenőrzés megállapítja az ingatlan tulajdonosánál vagy gondnokánál,
hogy deratizálást szükságes elvégezni vagy az előző nem volt hatásos, akkor köteles a
tulajdonos vagy a gondnok az egészségügyi védelmi szervek parancsára a deratizálást
meghatározott időben végrehajtani.
5) Az ingatlan vagyon tulajdonosai vagy gondnokai kötelesek:
a/ az ingatlan tulajdont úgy tisztán tartani, hogy ne nyújtsanak a rágcsálóknak
nemedéket, táplálékot, fészekrakási és szaporodási lehetőséget. Szükséges
intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a rágcsálók előfordulását és
szaporodását egész évben megakadályozzák,
b/ a deratizálással járó költségeket biztosítani és saját költségből megtéríteni, hacsak
nincsenek más forrásból térítve,
c/ az ellenőrző szervek felkérésére bemutatni a 6. cikkely a/-e/ pontjai értelmében – a
deratizálás végrehajtását igazoló iratot, lehetővé tenni az ellenőrző szerveknek az
ingatlanra lépést, annak megtekintését és betartani azok utasításait,
d/ a deratizálást végrehajtó személyeknek lehetővé tenni a használt vagy gondozott
ingatlanra lépni terepszemle és későbbi ellenőrzés alkalmával, betartani azok
utasításait a derazizálással kapcsolatban.

_____________________________________________________________________
1/ a SZNT törvénye, a T.gy. 272/1994 számú, az emberek egészségének védelméről
szóló törvény
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5. cikkely
A deratizálás végrehajtásának egyeztetése
1) Rimaszombat Város területén a deratizálás végrehajtása a Végrehajtó
Bizottság közvetítésével van biztosítva, amelyet alkotják:
- Rimaszombat Város képviselője,
- Regionális Közegészségügyi Hivatal képviselője,
- Életkörülmények Bizottságának képviselője,
- Városi Rendőrség képviselője,
- Rimaszombat Állatorvosi és Élelmezésügyi Regionális Hivatalának képviselője,
- lakástömbök gondnokainak képviselője,
- Közép-Szlovákiai Vízművek, R.t., rimaszombati részlegének képviselője,
- városi Közterület Fenntartó Vállalat képviselője.
2) A Végrehajtó Bizottság hoz határozatot a deratizálás végrehajtásának
időpontjáról:
a/ a város részében: haszon- és háziállatok és baromfi tenyésztői, élelmiszer előállítók
és állati és növényi produktumok feldolgozói2 a város polgármestere által kiadott
Közrendelet kiadásával,
b/ a város többi részében vagy a város egész területén a rágcsálók előfordulásának
jelzése alapján a város polgármestere által kiadott Közrendelet kiadásával.

6. cikkely
Ellenőrzés
Ezen általános érvényű rendelet határozatainak betartását ellenőrzik:
a/ a Városi Hivatal rimaszombatban – az életkörülmények osztálya,
b/ Rimaszombat Város Főellenőrének Hivatala,
c/ a Városi Rendőrség,
d/ a Városi Képviselőtestület képviselői,
e/ a Végrehajtó Bizottság tagjai.

7. cikkely
Büntetések
1) Ezen általános érvényű rendelet határozatainak megszegése, amelyet a
polgár követ el, nyilvános rend elleni kihágásnak tekintendő és blokkrendszeres
büntetés formájában 33,19 € terjedő büntetést lehet érte kiszabni.
_____________________________________________________________________
2/ Egészségügyi védelmi szervek által meghatározott szervezetek
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2) Az általános érvényű rendelet határozatainak megszegéséért, amelyet
vállalkozó tevékenységet folytató jogi vagy fizikai személy követ el, a város
polgármestere 6 638,78 € terjedő bírságot szabhat ki.
3) A büntetés kiszabható egy kalendáriumi év elteltén belül attól a naptól
számítva, amikor a kihágás meg lett állapítva, legkésőbb azonban három éven belül attól
a naptól számítva, amikor a kihágás végre lett hajtva.
4) A büntetésekből származó jövedelem Rimaszombat Város költségvetését
képezi.

8. cikkely
Befejező rendelkezések
1) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi
Képviselőtestület 2004. május 3-án a 45/2004 számú határozatával hagyta jóvá.
2) A rendelet érvénybe lépése kifüggesztésétől számított 15 nappal
kezdődik.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

