Rád Községi Önkormányzat
10/2004 (09. 21.) rendelete
az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról.
Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, Rád Község közigazgatási területén a helyi állattartás egyes szabályait az alábbi rendeletben határozza meg:11
1. §
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya kiterjed Rád Község közigazgatási területén élő valamennyi állattartóra:
a) a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatokra;
b) a verseny- és sportcélra tartott állatokra;
c) a pásztorebekre, az őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákra;
d) a vadászatra alkalmazott állatokra, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik;
e) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokra;
f) a kedvtelésből tartott állatokra;
g) a veszélyes állatokra, a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóborállat), továbbá a vadon élő
fajok bármilyen célból fogva tartott egyedeire, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.22
2. §
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következményeként mások jogai, illetve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek.
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:
Haszonállat:
minden háziállat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljából tartanak, vagy tenyésztenek.
Nagy haszonállat:
ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, póniló, sertés, juh, kecske.
Kis haszonállat:
baromfi, galamb, nyúl, csincsilla, nutria, pézsma, nyérc, hermelin, valamint egyéb máshová nem sorolt prémes állat és a méh.
Kedvtelésből tartottak:
minden állat, melyet nem jövedelemszerzés céljából tartanak, vagy tenyésztenek.
Eb, macska, díszmadár, díszhal, teknősbéka, tengeri malac, aranyhörcsög, fehér egér, - kivéve ha azok a tartás céljánál fogva a jövedelemszerzést szolgálják, mely esetben haszonállatnak minősülnek.
Veszélyes állatok:
mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége) miatt, az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harci kutyák, amelyeket e célzattal tenyésztenek.
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4. §
A haszonállattartás szabályai
Belterületi állattartás
(1) Rád Község belterületén, - a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírások betartása mellett, - ló, szamár, öszvér, szarvasmarha és bivaly legfeljebb 6 db., sertés,
juh, kecske legfeljebb 25 db., kisállat pedig maximum 300 db. tartható.
(2) Galamb az egyéb állatok számától függetlenül maximum 150 db. tartható, abban az esetben, ha
számukra galambdúc, vagy megfelelő ketrec biztosított.
(3) A meghatározottaktól eltérni egyedi elbírálás alapján, jegyzői engedéllyel lehet. A jegyző eljárása során köteles kikérni az ÁNTSZ és a hatósági állatorvos véleményét.
(4) Haszonállatot tartani csak az építési előírások szerinti, engedélyezett épületben lehet.
(5) A haszonállat elhelyezésére szolgáló épületeket és egyéb építményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal kell ellátni.
Külterületi állattartás
5. §
Külterületen haszonállat az építési engedéllyel létesített épületben korlátozás nélkül, - üzemszerűen
is - tartható, de figyelembe kell venni a köz- és állategészségügyi előírásokat.
Haszonállat tartásának korlátozása
6. §
(1) Tilos a község területén elhelyezkedő egészségügyi, oktatási, nevelési, művelődési intézmény,
sportpálya, élelmiszert árusító üzlet, vendéglátó-ipari egység területén és ennek telekhatárától számított 15 méteren belül haszonállatot tartani.
(2) Nutria, pézsma, nyérc, hermelin és egyéb prémes állat csak külön engedély alapján, az abban
meghatározott feltételekkel tartható.
(3) Az 500 m2 alatti telkeken nagy haszonállat nem tartható.
Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése
7. §
(1) Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő körülmények között istállóban, ólban, ketrecben tartható.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek, vagy más építmények, (továbbiakban: épület) létesítéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges.
(3) Az állattartási épületek elhelyezésével, - a község bármely területén, ideértve a külterületet is, az alábbi védőtávolságokat kell betartani:
Az állattartási épületek távolsága:
a) lakóépülettől:
nagyállat tartásakor
15 méter
kisállat tartásakor
10 méter
b) ásott kúttól:
nagyállat tartásakor
25 méter
kisállat tartásakor
20 méter
c) fúrt kúttól:
nagyállat tartásakor
20 méter
kisállat tartásakor
15 méter
d) közösségi létesítménytől:
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nagyállat tartásakor
60 méter
kisállat tartásakor
30 méter
(4) Állattartó épület, szerves trágya és trágyalétároló az élővíztől, a szomszédos lakás ingatlantól 25
méter távolságra lehet.
8. §
(1) Lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben (pince,
fáskamra, garázs, padlás) haszonállat, a (2) bekezdés kivételével, - nem tartható.
(2) A baromfi tartására szolgáló udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a szomszédos épületek
falazatában és falszegélyében kárt ne okozhassanak.
Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírások
9. §
Az állattartók az állatok tartása során kötelesek biztosítani olyan tartástechnológiát, hogy az a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és tűzvédelmi igényeknek maradéktalanul megfeleljen.
10. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állattartásra szolgáló épületek szükség szerinti kitakarításáról, rendszeres, de legalább évi egyszeri kimeszeléséről, fertőtlenítéséről, a bűzös gázok áramlásának, - mesterséges, vagy természetes úton magasba tereléséről.
(2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a szennyvíz (trágyalé) a szomszéd telkére, vagy közterületre ne folyhasson át, valamint a talajt ne fertőzze.
(3) Az ingatlan tulajdonosának, használójának, folyamatosan gondoskodnia kell a legyek, rovarok,
rágcsálók rendszeres irtásáról.
11. §
(1) A község belterületén trágya, trágyalé, (hígtrágya) a kihordásig zárt trágyagyűjtő aknában tárolható. A gyűjtőaknának megfelelő nagyságú-, szivárgás- és résmentesnek kell lennie, amelyet, jól
zárható fedlappal kell ellátni.
(2) A gyűjtőaknát az e rendelet 7. §. (4) bekezdésében előírt védőtávolság betartásával lehet létesíteni, úgy, hogy az ürítés céljából járművel megközelíthető legyen.
(3) A trágya kezelésével, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását külterületen
is biztosítani kell.
(4) Az ingatlan tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett, zárt tárolásáról.
12. §
(1) A beteg, illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos köteles a tartás helyén elkülöníteni és a
hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni.
(2) Fertőző állatbetegség esetén az állattartó köteles bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak.
(3) Az állat tulajdonosa az állathullát, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tárolni. Az állathulla megsemmisítésére csak az állategészségügyi szabályok betartásával kerülhet sor.
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13. §
A község belterületén közterületen (utcán, parkban, árokparton, temetőben,) legeltetni tilos. E célból
haszonállatot telekhatáron kívülre még felügyelet mellett sem lehet kiengedni.
A kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályai
14. §
(1) A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá, de gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani a tartott állatok részére.
(2) Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bármely módon történő bántalmazása, elhagyása,
valamint egymásnak ugratása, viadaloztatása.
(3) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
(4) Az állat tulajdonosa, - egyéb elhelyezés hiányában, - köteles felajánlani az állatot a legközelebbi
állatvédő szervezetnek, illetve - ilyen lehetőség hiányában, - a jegyző közreműködésével, vagy közvetlenül, saját költségére a váci gyepmesteri telep részére.
15. §
A közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartása a kedvtelésből tartott állatok tartásánál
is kötelező.
Az eb- és macskatartás külön szabályai
16. §
(1) Az eb- és macskatartás a község egész területén az alábbi feltételekkel megengedett:
a) A község belterületén családi házban legfeljebb 3 db. eb és 4 db. macska tartható. Társasházban
lakásonként 1 db. eb és 2 db. macska tartható.
b) A község külterületén 4 db. eb és 5 db. macska tartható, amely nem minősül eb- és macskatenyészetnek.
17. §
(1) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét
ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Ha az ebtulajdonos ezen feltételeket nem biztosítja, akkor az ebtartást meg kell szüntetni.
(2) Ebet póráz nélkül futtatni csak az arra kijelölt területen szabad. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(3) Ebet csak az vezethet, aki féken is tudja tartani. Ebet póráz nélkül, - a (2) bekezdésben megjelölt
terület kivételével; - közterületre kivinni tilos. A harapós, támadó természetű, továbbá nagytestű (45
cm. marmagasság felett), ebet szájkosárral is el kell látni.
(4) Harapós, vagy támadó természetű ebet - nappal biztonságos módon - szükség esetén megkötve
kell tartani. Az ilyen eb éjszakára is bekerített és lezárt helyen tartandó.
(5) Harapós, vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar telek bejáratán a harapós
kutyára utaló figyelmeztető táblát kell, - szembetűnő módon, - elhelyezni.
(6) Az ebtulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles az eb által közterületen,
esetleg a közös használatú helyiségben okozott szennyezés azonnali eltakarításáról gondoskodni.
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18. §
Tilos az ebet, - vakvezető eb kivételével, - bevinni:
a) játszótérre,
b) Vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha az elhelyezés külön feltételei biztosítva vannak,
c) élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer raktárba,
d) oktatási, egészségügyi, kulturális intézmény, sport létesítmény területére,
e) közösségi épületbe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe.
19. §
(1) A közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor ebet a jegyző a gyepmesteri feladattal megbízott
dolgozóval befogatja, majd a váci gyepmesteri telepre szállíttatja. Az eb őrzéséről a befogást követő
15 nap elteltéig a váci gyepmesteri telepen a gyepmester gondoskodik.
(2) A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megtérítésével az ebet kiválthatja. A két hét eltelte
után az ebet a gyepmester szakszerűen kiirthatja, vagy értékesítheti.
20. §
Tilos a dándog és a pit bull terrier tenyésztése, állatviadalok szervezése.
21. §
Eb- és macskatenyészet létesítésének szabályai
Az eb- és macskatartás, amennyiben az állatok száma meghaladja az e rendeletben meghatározott
darabszámot, tenyészetnek minősül, kivéve a 25. §. (1) bekezdésében foglaltakat.
22. §
(1) Az eb- és macskatenyészet létesítéséhez a jegyző engedélye szükséges.
(2) A tenyészet létesítéséhez szükséges kérelemhez csatolni kell az
ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), továbbá az állategészségügyi szakhatóság nyilatkozatát, valamint a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és az építési telekkel határos telkek tulajdonosainak, használóinak előzetes beleegyezését.
(3) Többlakásos épületben eb- és macskatenyészet létesítésére engedély nem adható.
Veszélyes állatok tartásának szabályai
23. §
(1) Veszélyes állat csak családi házas ingatlanokban tartható.
(2) A tartást a jegyző engedélyezi a természetvédelmi hatóság, valamint az ÁNTSZ, illetve az egyéb
szükséges szakhatóságok szakvéleményei alapján.
(3) A veszélyes állatot zárt helyen, úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.
Szabálysértési rendelkezések
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24. §
(1) A jegyző, - előzetes figyelmeztetés után, - a jogszabálysértő állattartást megtiltja, illetve szabálysértési eljárást folytat le.
(2) Szabálysértést követ el és - amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabbnak nem minősül, - 30.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki:3
a) állatáról nem gondoskodik megfelelően,
b) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart,
c) csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart,
d) az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rendszeresen zavarja,
e) ebet közterületre póráz nélkül kiengedi, vagy futtat, ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tart,
f) ebet játszótérre kiviszi, illetve kiengedi,
g) harapós, támadó természetű, vagy nagytestű ebet közterületen szájkosár nélkül vezet,
h) az ebtulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy, ha az eb által közterületen okozott szennyeződést nem távolítja el,
i) ebet, illetve macskát lakóház közös használatú helyiségében, köz
területen tart,
j) aki a trágya, takarmány tárolására és elszállítására vonatkozó előírásokat megszegi.
Vegyes- és záró rendelkezések
25. §
(1) Ezen rendelet az egyidejűleg tartható állatok számát határozza meg. Ezen felül tartható az állatok egyszeri szaporulata, az elválasztást követő, legfeljebb 30 napig.
(2) Ezen rendelet egyes szabályait kell alkalmazni, - a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok
mellett, (15/1969. (XI. 6.) MÉM sz. rendelet) - a méhtartásra is, azzal, hogy a méhek csak családi
házas ingatlanokon, a szomszédok zavarása nélkül, tarthatók.
26. §4
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2004. szeptember 21-én a kihirdetéssel lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről hirdetőn történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI törvény, az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és ezek végrehajtására kiadott ágazati
rendeletekben megfogalmazott előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv 351. §-ban megfogalmazott rendelkezések az irányadók.
Rád, 2004. szeptember 20.
Kosztyán Kálmán
polgármester

Fejes Zsolt
mb. jegyző

Kihirdetve 2004. szeptember 21.
Fejes Zsolt
mb. jegyző
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