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Sze n d ehe ly Község Ö n korm á n yzata Ké pvise l ő-testü leté ne k
1112015. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az állattartás sza bályai ról

Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIll. törvény 49, § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX, törvény 13, § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

Általános rendeIkezések
1.§

(1) A rendelet célja, az állatokjólétének teljes körű biztosítása, továbbá hogy
elősegítse az állattarláshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, s egyben
biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne
veszélyeztesse.

(2) A rendelet hatálya Szendehely Község Önkormányzatának közigazgatási
terü letén fo lytatott á l l atta rtás ra te rj ed ki.

.

Értelmező rendetkezések
2.§

A rendelet alkalmazásában :

t, Alattartő az állattulajdonosa, illetve aki az állatofvagy állatokat ténylegesen
"' tartja, felügyeli, gondozza
Z, Állattartás: minden olyan tevékenység, amelynél az,állat tartása állati eredetű

termék előállítására (bl. hús, tej, tojás-, gyapjÚ) munkavégzésre, sportcélok
elérésére irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése
vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszáIlított állatok legfeljebb egy hétig
történő, átmeneti tartása.

3. Nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
4. Kishaszonállat: sertés, juh, kecske
5. Egyéb kis haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl
6. kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és

forgalmazásáról szóló 4112010. (!l, 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontja
szerintifogalom. 1-1

7.Yakvezető eb: az azeb, amelyet erre a célra .p"éiáti."n kiképeztek és amelyet a
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, erre jogosult szervezete ilyen
igazolván nyal el látott

Az állattartás közös szabályai
3.§

(1) A község közigazgatási területén állat az 1. számú rne{ékletben meghatározott
állattartási védőtávolságok, valamint az állahegészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelrniipgszabályok betartásával és
a lakosság nyugalmánakzavarása (za1, bűz stb,) nélkül tartható.
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(2) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek
biztosításáról, az álláttartásra szolgáló létesítmények tisztaságáról és folyamatos
fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról.

(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról,
takarm ányozásáról, gond ozásáról. Alata egészségének megóvása érdekében
köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani, és az állat
megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskod n i.

(a) Ha az állattarló nem kívánja az állatottovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskod ni.

(5) Az állat tulajdonosa az állati hullát köteles a mindenkor hatályos
Állategészségügyi Szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően kezelni.

(6) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.

(7) Azállattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet ne szennyezze. Az
esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állaífelügyeletQvel megbízott
személy köteles haladéktalanul eltávolítani. j

(8) Közterületen állat nem tartható és nem legeltethető.

4.§
(1) 

^z 
állatok elhelyezésére s.zolgáló helyiséget,,az állatok védelméról és

kíméletéről" szóló 1998. évi XXVIll. törvényben és azok végrehajtási
rend eleteiben előírtak szeri nt kell kialakítan i.

(2) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommalfertőtlenítő meszelést kell végezni.

(3) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítania kell az állatok
megfigyelhetőségének lehetóségét, valamint az etető és itató berendezésekhez
való araOaYtalaÁ hozzáférhetőséget. :

" (4) A beteg u"§y 
" 

sérült állat szükség szerinti elkUlonitése, gyógykezelése céllára
helyet kell biztosítani. ;':

A trágyatárolás szabályai
5.§

(1) A trágya-és trágyalétárolót résmentes határoló szerkezetekkel, vízzáró módon
kell kiképeznl Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés
csökkentésére szagtalan ító anyagokat kel l használ n i,

(2) A híg trágyátzárl csöveken kell az aknába elvezetni, A szilárd trágyát szalmával
keverve kell tárolni.

(3) A trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 10 méter távolságra történhet"tr$ trágyát földdel, szalmával,
fóliával lefedve kell tárolni

(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A
tárolóból a trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg
kell akadályozni.

Kedvtelésből tartott állatok szaUaryai 
'

6.§ 1!

(1) A község egész területén a kedvtelésUőÍtartott állatok-száma kizárólag
szaporulat Ósetében, és legfeljebb a szaporulát számával, a szaporulat 3

hónapos koráig haladhatja meg a jelen rendeletben meghatározott számot.
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(2) 
^ 

község területén kertes családi házaknál legfeljebb 3 db eb tartható.
(3) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) a

mindenkori örökös köteles gondoskodni.
(4) A kedvtelésből tartott állattartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az

állatfajárajellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
(5) Tilos tartani
- gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,
- gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben,

Az ebtartásra vonatkoző kiegészítő szabályok
7.§

(1) Az állattartó köteles ebét az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a
szabálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk, szomszédjogra
vonatkozó és az állattartó felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között
úgy tartani, hogy az eb a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne
okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen

(2) 
^z 

állattartó köteles évente egyszer a 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen
a hatóságiállatorvossal beoltatni. Az erről kapott eb oltási igazolvánfi a
legközelebbi eb oltásig megórizni.

(3) Tilos bekerítetlen ingatlangn ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon, eb
szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra,
sem a közterületre ne juthassort át, oda kinyúlni ne tudjon.

@) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne
juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni,

(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet ne szennyezze.
Az eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles

. gondoskodni. , ,

"(6) A megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáről az állattartó köteles
gondoskodni, ,

(7) Harapós, vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában csak
kiszabad u lását, i l letve elszabad u lását biztonságosan megakadá ly ozó módon
szabad tartani, és a telek, ház (lakás) bejáratán harapós ebre utaló figyelmeztető
táblát szembetűnő módon kell elhelyezni.

(8) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell
ellátni. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.

(9) Közterületén az ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

i'r
8.§

Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya valamint az
intézmény őrzését szolgáló eb kivételével: }
a) vend égforgalm at lebonyol ító nyi lvános helység be,
b) üzletbet
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
d,) ü gyfé lforg a l m at l ebonyo l ító közintézmé ny ép ü letébe ; .li

e) a temető területére,
f) a játszőtér területére.



zárő rendelkezések
9.§

(1) E rendelet kihirdetését követó napon lép hatályba.
(z)n rendelet helyben szokásos módon való kihirdetéséről a jegyző

A rendelet kihirdetésre kerü]t: 2015, május 20.
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1.sz. melléklet

(kivonat Szendehely Község Településrendezési Tervéból)

í,l ÁIlattartó épület családi önelIátásra:
- Kis haszonállat (Kl)

(baromfi, nyúl, broyler)

- Haszonállat (H)
(sertés, juh, kecske, strucc)

- Nagy haszonállat (N)
(ló, szarvasmarha)

Legkisebb távolság:
- saját lakás
- ásott kút"
- saját vízellátás

egyéb fürdőmedence

Védőtávolság:
- közterület
- oldalkert
- hátsókert

Kl
5m

15 m
10 m
5m

.,

Kl
15 m
10 m
6m

H
10 m
15 m
10 m
10 m

H
15 m
12m
6m

N:
10-15 m
15m
10 m
15 m

N
15 m
12m
6m

jt
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