Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2004. ( VII.01. ) rendelete
az állattartás egyes helyi szabályairól
Ábrahámhegy község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§./1/ bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján az állattartás egyes helyi
szabályairól a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.§. (1) Ábrahámhegy község közigazgatási területén lévő ingatlanokon állattatot tartani a külön
jogszabályok által előírt feltételeken túl e rendeletben foglalt szabályok megtartásával szabad.
(2) A község belterülete az állattartás szempontjából a Rendezési Terv szabályozási és övezeti
tervén jelölt építési övezetei tömböknek megfelelő un. állattartási övezetekre oszlik. ( 1. számú
melléklet )
(3) Az egyes állattartási övezetek és az azokon tartható állatok:
a) I. számú állattartási övezet:
- jelölése: VII – Ü – L,
- tartható állatok: kedvtelésből tartott állatok / kutya, macska, díszmadarak és
halak, állatkereskedésben kapható kis-emlősök, teknősbékák, gyíkok /
b) II. számú állattartási övezet:
- jelölése : III – L – Ü,
- tartható állatok az a) pontban megjelölt állatokon túl : kis- számosállat ( sertés,
juh, kecske ) kis haszonállat (nyúl, nutria, nyérc, baromfiak, galambok )
c) III. számú állattartási övezet:
-

jelölése: IV – L – Ü,
tartható állatok az a) és b) pontban megjelölt állatokon túl: nagy-számosállat
( szarvasmarha, bivaly, ló, öszvér, szamár )

(4) A (3) bekezdés szabályaitól eltérően:

a.) Az I-es számú állattartási övezetbe tartozó Kisörspuszta-i településrészen a
kedvtelésből tartott állatok ( kutya, macska, díszmadarak és halak, állatkereskedésben
kapható kis-emlősök, teknősbékák, gyíkok ) állatokon kívül tartható még maximum 5
kis-számosállat (sertés, juh, kecske), valamint maximum 2 nagy-számosállat
( szarvasmarha, bivaly, ló, öszvér, szamár ).
b.) Külterületi lakás céljára használt ingatlanon, ha az állattartás céljára már megfelelő
épülettel, építménnyel a tartás feltételei biztosítottak és az a környezetvédelmi,
közegészségügyi, állategészségügyi és építési előírásoknak megfelel, úgy a III. számú
állattartási övezetre meghatározott állatok tarthatók.
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c.) A II. számú állattartási övezetben lévő üdülő/üdülőtelek ingatlanain az I. számú
állattartási övezetre meghatározott állatok tarthatók.
d.) Az I-es számú állattartási övezetben lévő lakás/lakótelek ingatlanain – ha a tartás
feltételei a b) pont szerint biztosítottak – a II. számú állattartási övezetre meghatározott
állatok tarthatók.
II. fejezet
AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK, MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
2.§.(1) Az állatok tartására szolgáló építményben
engedélyezhető állatszám tartható.

az állategészségügyi

előírások

szerint

(2) Az ingatlanon állattartás céljából elhelyezethető melléképületek, melléképítmények,
trágyatárolók a következő távolságra helyezhetők el:
a) fúrt kúttól 5 m,
b) lakóépülettől, vagy a szomszédos ingatlanon lévő üdülő épülettől 6 m,

c) csatlakozó vízvezetéktől, ásott kúttól, pataktól, más vízlevezető ároktól és
közterületi határvonaltól 15 m.
(3) Orvosi rendelő, kultúrház, vendéglő, élelmiszerbolt, sportlétesítmény, temető, nagy
személyforgalmat lebonyolító középületek és üdülők telekhatárától számított 30 méter
távolságon belül számosállat nem tartható.
III. fejezet
AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK
3.§. Lakó- és üdülőépületekben, azok mellékhelyiségeiben haszonállatot és kisállatot tartani nem
lehet.
4.§. Közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonban lévő ingatlanon állatot tartani csak a
tulajdonos, - vagy bérlőtársak hozzájárulásával szabad.
5.§. Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy állattartása következtében mások – különösen
szomszédai – jogai sérelmet ne szenvedjenek, a környezetet az állattartás ne zavarja, az állat
élettani igényeit kielégítse.
6.§. Állatot a lakóépülethez tartozó udvar, vagy kert elkülönített részén lehet tartani.
7.§. Az állattartó úgy köteles tartani állatát, hogy az a szomszédba át, illetve közterületre ki ne menjen
felügyelet nélkül.
8.§. Számosállatot és libát közterületen legeltetni, őrizni nem szabad.
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9.§. Lakó-és üdülőövezetben sertést tartani szeptember 15-től április 15-ig tartó időszakban lehet.
10.§. A sertések tartása kérelemre történhet. Az Önkormányzat a gazdának maximum 5 sertés
tartását engedélyezi.

IV. fejezet
AZ EBTARTÁS KÜLÖN SZABÁLYAI
11.§. (1) Kedvtelésből tartott állatok közül ingatlanonként legfeljebb kettő eb tartható.
(2) Az eb tulajdonosa, vezetője, felügyelője, birtokosa (továbbiakban: tulajdonos), köteles
gondoskodni arról, hogy
a) A község belterületén, illetőleg közterületen kutyája pórázon legyen vezetve,
b) Harapós kutyája az a) ponton túl szájkosárral legyen ellátva, továbbá az ingatlan
bejáratánál jól olvashatóan a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető tábla legyen
elhelyezve.
c) A tartás célját szolgáló ingatlanról el ne kóborolhasson, felügyelet nélkül utcára ne legyen
kiengedve,

d) Az eb ne zavarja a házban ( üdülőben ) lakók, tartózkodók nyugalmát, ne veszélyeztesse
mások egyészségét, testi épségét.
e) Az eb tisztántartásáról és élősködőktől való mentesség tételéről.
12.§.(1) Tilos az ebet bevinni, illetve beengedni:
a)
b)
c)
d)

vendéglátó, élelmiszerárusító kereskedelmi egységbe,
könyvtárba, művelődési házba,
játszótérre, a strand területére,
nagy ügyfélforgalmat bonyolító közintézményekbe.

(2) Tilos az ebet a Balatonba fürdetni.
(3) Tilos az eb elhagyása, zaklatása, ingerlése, uszítása, továbbá az állat betegen hagyása,
ápolásának elmulasztása.

V. fejezet
AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETHIGIÉNÉS
KÖVETELMÉNYEK.
13.§. Szagártalom csökkentése érdekében szükséges az istálló rendszeres takarítása, időszakonkénti
kimeszelése. A bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőztetéssel a
magasba kell terelni. Lehetséges továbbá a fásítás, bokrosítás, valamint az ammóniaképződés
csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, alomanyagba megfelelő szerek keverése,
továbbá a kellemetlen szagú takarmányok fedett állapotban való tárolása.
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14.§. A trágyát, a trágyalét az istállóból folyamatosan az előre elkészített trágya vagy trágyalétárolóban kell elhelyezni úgy, hogy a trágya vagy trágyalé a saját és a szomszédos lakótelkek,
épületek és egyéb építmények rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, azok állagát ne
veszélyeztesse, illetőleg használatát a környezetre káros hatást ( légszennyeződés, szivárgás )
ne fejtsen ki. Kisebb mennyiségű trágyát a végleges elhelyezésig
- a fentiek
figyelembevételével - fedett tartályban kell gyűjteni.
15.§. (1) Elő kell segíteni a fertőzésveszély csökkentését, valamint az esetleg fellépő betegség
elfojtását. Ennek érdekében a gazdasági udvart a lakóháztól, illetőleg annak kertjétől le kell
választani.
(2) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit ( ólakat, ketreceket )
naponta legalább egyszer, de szükség szerint többször is ki kell takarítani és mésztejjel vagy
más fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni kell.
(3) Az ott található kártékony rágcsálókat rendszeresen kell irtani. A legyek és más kártevők
rendszeres irtásáról gondoskodni kell. Az istállók, ólak elhelyezésénél figyelemmel kell lenni
arra, hogy az állategészségügyi és egyé beavatkozások elvégzése balesetmentesen
történhessen meg.
(4) Az elhullott állatok elhelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. Az elszállításig zárt
göngyölegben, műanyag zsákban, nagytestű állatok esetében résmentesen zárt helyiségben
kell a tetemet tárolni.
(5) A fertőzéseket az állattartó köteles a körzeti állatorvosnál, vagy a Körjegyzőségnél
bejelenteni, az állatot az intézkedésig elkülöníteni.

VI. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Ellenőrzés
16.§. A Képviselő-testület ezen rendeletében foglaltak végrehajtásának ellenőrzésében az
Önkormányzat karbantartó, parkgondozó csoportját is bevonja.
(1)

Tiltott kirívóan közösségellenes magatartás

17.§.(2)(1) Tiltott kirívóan közösségellenes magatartást követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki:
a.) haszonállat tartására meghatározott védőtávolságot nem tartja be,
b.) haszonállatot tiltott helyen tart vagy legeltet,
c.) trágyagyűjtő helyét nem az előírásoknak megfelelően alakítja ki,
d.) az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények takarításáról nem gondoskodik,
e.) a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályokat megszegi,
f.) az eb-tartás szabályait megszegi
(2) Az eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.
(1)
(2)

Beiktatta a 11/2012 (VII.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012 július 26-tól
Beiktatta a 11/2012 (VII.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012 július 26-tól
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VII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.§. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az állattartás
egyes helyi szabályairól szóló 13/2003.(VII.16.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Jogharmonizációs záradék
19.§.Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvén 3.§-ával összhangban, az Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Ábrahámhegy, 2004. június 28.

Gáspár József
polgármester

A rendelet kihírdetve:
Ábrahámhegy, 2004.július 01.

Soltész Attila
körjegyző

A rendelet kifüggesztve:
Ábrahámhegy, 2004.július 01.

Soltész Attila
körjegyző

Soltész Attila
körjegyző

