TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
…9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról
TARNAMÉRA községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§./1/ bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv.
31.§./2/ bekezdése által biztositott jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi r e n d e l e t e t alkotja.
I.fejezet
Általános rendelkezések
1.§. E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegitik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztositják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát, egészsségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
2.§. E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed
ki.
3.§. E rendelet alkalmazásában
állattartás : olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetü termék előállitására
/ pl. hus, tej, tojás, gyapju, stb./ munkavégzésre, kedvtelésre irányul.
Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégitése, vagy feldolgozása céljából vásárolt vagy beszállitott állatok legfeljebb egy hétig történő
átmeneti tartása.
a./ nagy állat : ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
b./ kis állat : sertés, juh, kecske
c./ egyéb kis állat : baromfifélék, galamb, házinyul
d./ prémes állat : nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény
e./ haszonállat : a továbbiakban az a./ d./ pont alattiak, valamint a 71/2003. /VI. 27./ FVM.
rendelet, figyelemmel az 1774/2002.EK.r.24.cikk./1/bek.a./pontjára
f./ kedvtelésből tartott állat : eb, macska, diszállat,galamb, éneklő és diszmadarak, akváriumi állatok, hörcsögfélék,
g./nagytestü kutya : amely testtömege meghaladja a 40 kg-ot, vagy marmagassága több,
mint 65 cm.
Marmagasság : a talaj és a lapocka legmagasabb csucsa között mért távolság
h./ egyéb állatok : Magyarországon nem honos állatok
tulajdonos : az állat tulajdonosa, az állat felett felügyeleti jog gyakorlója, aki
tulajdonába lévő állatot másnak tartásra átenged

II. fejezet

Az állattartás általános szabályai

4.§. /1/ TARNAMÉRA község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategész
ségügyi, állatvédelmi, valamint épitési és környezetvédelmi szabályok betartása
mellett is – csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
/2/ Az állatok tartására szolgáló épitmények és ezekhez tartozó kiszolgáló létesitmények
kialakitása épitési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi,
környezetvédelmi jogszabályok betartásával.
Az épitmények megvalósitása során alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1.sz.
Melléklete tartalmazza.
Ezen területeknek funkciói, felhasználási módjuk e rendelet 2.sz. Mellékletét képezi.
E melléklet a Helyi Épitési Szabályzat szöveges leirása, valamint a felsorolt területek
Lehatárolása
5.§./1/ Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztositásáról,
a létesitmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenitéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
Köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáRól.
/2/ Állattartó az állatainak védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
egészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
/3/ Ha az állattartó nem kivánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
Tilos az állattartó által megunt, vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni.
Amennyiben az állatot közuton gépjármü halálra házolja, ugy az állattartónak kötelessége azt onnan eltávolitani.
Amennyiben az állattartó, tulajdonos személye nem lelhető fel, ugy annak eltávolitásáról az Önkormányzat „Város és községgazdálkodás” szakfeladaton dolgozók kötelesek a polgármester utasitása mellett.
6.§. Az állattartónak biztositani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet ne szennyezze.
Esetleges szennyeződést a tulajdonos, vagy az állat felügyeletével megbizott személy köteles haladéktalanul eltávolitani.
Amennyiben az állat tulajdonosa, vagy az állat felügyeletével megbizott személy kiléte nem lelhető fel, ugy a polgármester utasitása mellett a „Város és Községgazdálkodás”szakfeladaton dolgozók kötelesek eltávolitani.
III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése

7.§.

Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a./ Lakóterület
b./ Településközponti vegyes terület
c./ Üdülőterület
E területek funkciói, felhasználásuk módja e rendelet 2.sz. Mellékletét képezi.
E melléklet a Helyi Épitési Szabályzat szöveges leirása, valamint a felsorolt
területek lehatárolása.

8.§. A nevelési-, oktatási, egészségügyi létesitmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, s vendéglátó egység területén, strandfürdő, kemping
tábor,
üdülőház területén és annak ……. méteres körzetén belül haszonállatot tartani tilos.
9.§. Üdülőövezet-üdülőterületen haszonállat-tartása Tilos!
Ez alól kivétel a lovas turizmust szolgáló lóistálló.
Üdülőövezet-üdülőterület lehatárolása, felsorolása e rendelet 3.sz. mellékletét képezi.
10.§. Lakóterület területén:
/1/ a 8.§-ban felsorolt létesitmények kivételével a község lakóterületén állattartási
épületek helyezhetők el, amennyiben az adott lakó, telekingatlan területe eléri,
vagy meghaladja a 100 m2-t és betartható e rendeletben meghatározott
védőtávolságot.
A lakóterület területén valamennyi haszonállat, kedvtelésből tartott állat és Magyarországon nem honos állat tartható, kivéve a ragadozó vadállatokat, hüllőket, skorpiót.

11.§. Lakóterületen az állatlétszám az alábbiak szerint maximalizált:
a./ nagy állat :
ló
szarvasmarha
b./ kis állat : sertés
juh
kecske
a 30 darabot.

5 db
5 db
10 db
15 db
10 db ezen kisállatok együttes száma nem haladhatja meg

c./ egyéb kis állat :
baromfifélék : 100 db.baromfi / pulyka, kacsa, csirkék/
galamb
: 100 db.
házinyul
: 100 db.
d./ prémes állat : jövedelemszerzés céljából maximum 30 db.

e./ kedvtelésből tartott állat : 2 eb, 4 macska
tenyésztésre és értékesitésre tartott állat : 6 eb, 6 macska és ezek szaporulatai,
három hónapos korukig.
f./ Magyarországon nem honos állatok : figyelemmel a 10.§-ra – 4- 4 db.
12.§. Településközponti vegyes területen a 11.§-ban meghatározott mennyiség 50 %-a tartható.
A településközpont lehatárolását a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
13.§. Külterületen a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előirásainak betartása mellett
létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.
14.§.
Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztithetó, hézag-és szivárgásmentes, megfelelő lejtésü, csuszásmentes szilárd padozattal, valamint hézagmentesen
fedett és zárt trágyagyüjtővel kell ellátni.
/1/

az állattartásra szolgáló helyet el kell keriteni, s amennyiben 10 kisállatnál vagy 3 nagy
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakitani, ugy, hogy:
•
•

az állattartás céljára lekeritett udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos
ingatlanhoz,
a keritéstől számitva legalább két méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel, bokros cserjével kell beültetni.

/2/ Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takaritani kell, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertőtlenitő meszelést kell végezni.
Biztositani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az etető- és
itató berendezésekhez / vályúk/ való akadálytalan hozzáférhetőséget.
A beteg, vagy sérült állat szükség szerinti elkülönitése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztositani.
15.§
.Az állatok tartására szolgáló épitmények szellőzőnyilásait a saját udvar fel kell kiképezni.
16.§
.Belterületen a trágya- és trágyatárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát
pedig vizzáró módon kell kiképezni.
Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés csökkentésére szagtalanitó
Anyagokat kell használni.
/1/ A hig trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell tárolni.
/2/ Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 30 m. távolságra történhet.
A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni.

/3/ A trágya- és trágyalé gyüjtő kiüritéséről szükség szerint kell gondoskodni.
A tárolóból a trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékviz oda való befolyását meg kell
akadályozni.
/4/ Haszonállatokat csak ugy lehet tartani, hogy alattuk alom van elhelyezve.

IV. fejezet
Állattartásra szolgáló létesitmények elhelyezése
17.§
/1/ Állattartásra szolgáló létesitmény / istálló, ól, ketrec, kifutó/ legkisebb távolsága:
a./ nagytestü haszonállat esetén :
saját lakóépülettől
szomszéd lakóépületétől
ásott kuttól
hátsó keritéstől

10 m
15 m
10 m
3m

b./ kistestü haszonállat és egyéb állat esetén:
saját lakóépülettől
szomszéd lakóépületétől
ásott kuttól
hátsó keritéstől

6m
10 m
10 m
3m

/2/ Trágyatároló legkisebb távolsága :
lakóépülettől
ásott kuttól

15 m
15 m

V. fejezet
Ebtartás szabályai
18.§.
Minden három hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa / vagy tartója/ köteles évente
saját költségére hatósági állatorvossal veszettség ellen beoltani.
A kötelező védőoltásért az eb tulajdonosa / vagy tartója/ külön jogszabályban megállapitott dijat köteles fizetni.
/1/ Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását, vagy ezt nem igazolja
és azt a jegyző által meghatározott időpontig nem pótolja, ugy az eb kiirtását kell elrendelni.
/2/ Aki veszett, vagy veszettségre gyanus, kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban az
állatorvosnak, vagy a jegyzőnek bejelenteni.

19.§.
Közterületen az ebet pórázon lehet vezetni és azt csak az eb mozgását korlátozni képes
személy vezetheti.
Harapós, vagy támadó természetü ebet szájkosárral kell ellátni.
/1/

Harapós vagy támadó természetü eb kiszabadulását megakadályozó módon, bekeritett
helyen tartható megkötés nélkül.
A telek, a ház bejáratán a „harapós kutyára” utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

/2/ Bekeritetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
/3/ Ebet a nap minden szakaszában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan
megakadályozó módon köteles-tulajdonosa, tartója, vagy felügyeletével megbizott személy – tartani.
/4/ Amennyiben az ebet nem kenelben és nem láncon tartja a tulajdonos, a keritést ugy kell
kialakitani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerités résein történő kiharapást megakadályozza.
/5/ az eb mozgásterének biztositása érdekében / amennyiben az ebet láncon tartják/
minimum 4 m huzalhoz csatlakozó, legalább 2 m-es lánccal lehet az ebet kikötni.
/5/ Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2 x 2 m.
20.§.
Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtürni:
a./ oktatási, egészségügyi, müvelődési intézmények területére,
b./ ügyfélforgalmat lebonyolitó közintézmények épületébe,
c./ üzletekbe, élelmiszer-feldolgozó üzemekbe,
d./ vendégforgalmat lebonyolitó nyilvános helyiségbe,
e./ temető területére,
f./ játszótér területére
A fenti tilalmak nem vonatkoznak a vakvezető, a rendőrségi ebekre.
21.§.
Gazdátlan, kóbor állatoknál követendő eljárások
/1/ A gazdátlan, kóbor állatok befogásáról a polgármester gondoskodik a „Város és
Községgazdálkodási” szakfeladaton dolgozók bevonásával.
/2/ A befogott állatot tulajdonosa az állat tartási költségeinek megtéritése mellett
15 napon belül kiválthatja.
/3/ Befogott és 15 napon belül ki nem váltott állatot – vagy ha gazdája /tulajdonosa/
nem jelentkezik – védőoltásban kell részesiteni.
Ezt követően meghirdetésre kerül a kutya ajándékba-adása.

Ha a kutya nem kell senkinek, ugy azt a Gyöngyösi Gyepmesteri telepre kell szállitani.

Vegyes rendelkezések
22.§
.Amennyiben az állattartás a lakókörnyezet nyugalmát zavarja, valamint az épitésügyi,
közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi feltételek nem biztositottak,
az állattartást a jegyző korlátozhatja, vagy megtilthatja.
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbirsággal sujtható az, aki a R.
4.§,-5.§.-6.§.-8.§.-9.§.-11.§.-12.§.-14.§.-15.§.-16.§.-17.§.-18.§.-19.§.-20.§. előirt rendelkezéseket megszegi.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző, vagy
az általa megbizott körjegyzői hivatali dolgozó 10.000.-Ft-ig helyszini birságot is szabhat ki.
23.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem birált ügyekben is alkalmazni kell.
/1/

Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerint tiltott helyen vagy meg nem engedett mértékben folytatja- köteles e rendelet hatályba lépésétől számitott két éven belül
megszüntetni, illetve az előirt mértékre csökkenteni.
Timár László s.k.
Polgármester

Kihirdetési záradék:

Kovács Györgyné s.k.
jegyző

