Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2007. (IV. 25.) rendelete

az állattartás helyi szabályairól

Csemı Község Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályairól a következı rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
(1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elısegítik az állattartók, valamint
az állattartásban érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az
állattartás másoknak – a szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a
közterületen tartózkodó polgároknak – nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne
veszélyeztesse.
(2) Az e rendelettel nem szabályozott – állattartással kapcsolatos – kérdésekben a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet hatálya Csemı község közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(4) Az e rendeletben foglaltakat minden állattartó – tulajdonos vagy az állat felügyeletét ellátó
személy – köteles megtartani.
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi intézmény, az
állatkiállítás, a vágóhíd állattartására.
(6) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér;
b.) kisállat: sertés, juh, kecske;
c.) egyéb kisállat: baromfifélék, galamb, házinyúl;
d.) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény;

e.) haszonállat: a továbbiakban együtt az a-d.) pont alattiak;
f.) kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszállat;
g.) egyéb: Magyarországon nem honos állatok;
h.) veszélyes ebek: pit bull terrier és e fajta egyedeinek egymással való pároztatásából,
továbbá bármely más egyeddel való keresztezésébıl származó keveréke.
(7) A védıtávolságokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
2. §.
(1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi elıírások betartása mellett is – csak e
rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelı tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket megtartani, az állatok megbetegedése esetén állatorvost hívni.
(4) Ha az állattartó nem kívánja az állatok tovább tartani, köteles annak megfelelı
elhelyezésérıl gondoskodni.
(5) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással kárt senkinek ne okozzon. Az esetleg
okozott kárért az állattartó a Ptk. 351. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint felelıs.
(6) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az a közterületet, valamint a lakóépületek
közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, lodzsáját, ablakpárkányát ne
szennyezze. Az esetleges szennyezıdést az állatok tulajdonosának, illetve az állat
felügyeletével megbízott személynek haladéktalanul el kell távolítani.
(7) Az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és
folyamatos fertıtlenítésérıl, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról az állattartó
köteles gondoskodni.
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III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
3. §.
(1) A nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temetı,
élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, üzemi konyha és melegkonyhás vendéglátó egység
területén és udvarán tilos ebet és haszonállatot tartani.
(2) Tilos a szomszédos lakóépület 3 m-es védıtávolságán belül állatot tartani.
(3) Az állattartás szempontjából a község az alábbi területekre tagozódik:
-

Belterület:
Egy belterületi ingatlanon a vonatkozó jogszabályok és e rendelet elıírásainak
betartásával valamennyi haszonállat tartható az alábbi korlátozással: maximum 2
nagyállat, 20 kisállat, valamint 2 eb, 2 macska és ezek szaporulata 3 hónapos korukig.

-

Külterület:
Az állattartás helye elsısorban külterület, ahol a hatályos jogszabályokon kívül e
rendelet állat tartására vonatkozóan semmiféle külön megkötést nem tartalmaz.
Korlátozó tényezı az építési szabályokban elıírt beépíthetıségi fok.
A külterületen mindenféle állat tartása engedélyezett. Az állatlétszám meghatározásakor
a szakhatósági engedélyben foglaltak a mérvadók.

(4) Az állattartás céljára szolgáló melléképület létesítése építési engedélyhez kötött. A
kérelemben nyilatkozni kell az állattartás technológiájáról. Az építési engedélyt az építési
hatóság adja ki.
(5) Belterületen trágyakezelés csak almozással engedélyezhetı.
(6) Az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztán tartásáról,
fertıtlenítésérıl, a keletkezı trágya kezelésérıl, rendszeres elszállításáról az állattartó
köteles gondoskodni.
(7) Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképzıdés csökkentésére szagtalanító
anyagokat kell használni.
(8) Gondoskodni kell a legyek, egyéb rovarok és kártékony rágcsálók rendszeres és folyamatos
irtásáról.
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IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
4. §.
(1) Veszélyes és veszélyesnek minısített eb kizárólag a jegyzı által kiadott engedéllyel
tartható.
(2) A község területén tartott veszélyes és veszélyesnek minısített ebekre a külön jogszabályi
rendelkezések irányadók.

5. §.
(1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát tartósan vagy
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
(2) Az érintett lakók az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartásakor az ebtartás korlátozását
vagy megszüntetését kérhetik. Az érdekeltek nyilatkozatai és a szakhatóságok véleménye
alapján a polgármester az ebtartást korlátozhatja, vagy megtilthatja.
6. §.
(1) Az ebet közterületen, illetve a lakóház udvarán biztonságos – vezetésre alkalmas –
pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természető ebet a marás lehetıségét kizáró
szájkosárral kell ellátni.
(2) Azokon a területeken, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a biztonságos távolságtartás
nem lehetséges, köteles az ebtartó szájkosarat tenni az ebre vagy nyakörvénél fogva
vezetni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni
arról, hogy az eb tartási helyét szabadon ne hagyhassa el.
(4) Az ebet úgy kell tartani, hogy megakadályozzák a zárt területrıl történı kijutását és azt,
hogy mások testi épségét veszélyeztesse. A telek vagy ház bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelı rajzos figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni.
(5) Ebet több lakásos épület erkélyén, lodzsáján, pincéjében vagy garázsában tartani tilos.
(6) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a közterületet, mások ruházatát ne szennyezze. Az e területeken
keletkezett szilárd szennyezıdést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ezen szennyezıdés
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az utcai hulladékgyőjtı tartályokba helyezhetı, az erre alkalmas eszközöket (kislapát,
seprő, zacskó) az eb sétáltatója köteles magánál tartani.

7. §.
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni a vakvezetı kutya, valamint az intézmény ırzését szolgáló eb
kivételével:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b.) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe,
élelmiszerraktárba,
c.) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdı, strand
területére,
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e.) játszótér területére.

(2) A község területén talált gazdátlan, kóbor, illetve a közterületen szabadon engedett ebek
befogását és elszállítását – a külön megállapodás alapján – a ceglédi gyepmester látja el.
(3) A befogott ebet – a tartás költségeinek megtérítését követıen – az igazolt tulajdonosa
kiválthatja.

8. §.
(1) Az eb tartója – nyilvántartásba vétel céljából – a jegyzıhöz köteles bejelenteni, ha az eb
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott vagy elveszett,
- tartási helye három hónapnál hosszabb idıre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.
(2) Minden három hónaposnál idısebb ebet tulajdonosa vagy tartója köteles évenként a saját
költségére az eboltásra jogosult állatorvossal veszettség ellen beoltatni és ezzel egyidejőleg
széles spektrumú féreghajtó szerrel kezeltetni.
(3) Az évi szervezett eboltás idıpontját, helyét és költségeit – az oltóorvossal egyeztetve – a
helyben szokásos módon kihirdeti.
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(4) Az oltás megtörténtérıl adott állatorvosi igazolást meg kell ırizni és tulajdonosváltozás
esetén azt az új tulajdonosnak átadni.

Állatbetegségek megelızésének szabályai
9. §.
(1) Fertızı és parazitás állatbetegségek, továbbá az ember és a környezet fertızıdésének
megelızése céljából, az állattartó költségére a szükséges fertıtlenítést és gyógykezelést el kell
végeztetni, melynek helyét, módját és szabályszerő végrehajtását a városi fıállatorvos rendeli
el, illetve ellenırzi.
(2) Az állatorvos indokolt esetben betegségben szenvedı, vagy sérült eb vizsgálatát,
gyógykezelését, valamint – gyógyíthatatlanság, illetve védıoltás alól elvont eb esetén – az eb
életének kioltásának kezdeményezheti. A felmerülı költségek ilyen esetben az állattartót
terhelik.
(3) Az az állattartó, akinek az ebe vagy macskája embert megmart vagy megharapott – valamint
a megsérült ember – haladéktalanul köteles bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak, illetve a
Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az állat megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült
költségek az állattartót terhelik.
(4) Az állattartó az állata betegségben vagy annak gyanújában történı elhullását köteles a
körzeti állatorvosnak bejelenteni és annak az ezzel kapcsolatos utasításait betartani.
(5) Az elhullott állat gyepmesteri telepre történı elszállítása az állattartó feladata. Az elhullott
állatokat szállításig úgy kell megırizni, hogy azzal állatok, illetve emberek ne érintkezhessenek,
illetve zárt, csurgásmentes göngyölegben kell tárolni.
(6) Közterületen baleset következtében elhullott állat tetemét – bejelentésre – a Polgármesteri
Hivatal udvarán elhelyezett konténerben kell elhelyezni, melynek továbbszállításáról a hivatal
intézkedik.
(7) A község területén - eb, macska, baromfi kivételével – az állattartó a telkén elhullott állatot
nem áshat el.

Eljárási szabályok
10. §.

6

(1) E rendelet szabályainak megsértése esetén a polgármester az állattartót megfelelı
tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja – amennyiben az
intézkedés nem a jegyzı vagy más hatóság hatáskörébe tartozik. A polgármester dönt
továbbá az állattartással kapcsolatos engedélyezési kérelmekrıl.
(2) Eb és macska tenyészetek mőködését – elızetes állattegészségügyi szakhatósági
hozzájárulással – a polgármester engedélyezi.
(3) Aki az e rendeletben foglalt bármely elıírást megszegi – amennyiben a cselekménye
nem minısül bőncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – a helyi állattartás
rendjének megsértése szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal
sújtható.
(4) A szabálysértés tetten ért elkövetıjét 1.000.- Ft-tól 10.000.- Ft-ig terjedı helyszíni
bírsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója, a közterületfelügyelı és a rendır.
(5) Az e rendeletben foglaltak megsértéséért a szülı vagy eltartó felelıssége akkor is
fennáll, ha az állat felügyeletérıl kiskorú gyermek gondoskodik.
(6) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerint tiltott helyen vagy a meg nem
engedett mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétıl számított egy éven
belül megszüntetni, illetve az elıírt mértékre csökkenteni.

Csemı, 2007.április 18.
Bartha Alajosné

Dr. Lakos Roland

polgármester

jegyzı

Kihirdetve:
Csemı, 2007. április 25.
Dr. Lakos Roland
jegyzı
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1. sz. melléklet
Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2007. (IV. 25.) rendeletéhez

Új állattartás engedélyezése, illetve állattartó létesítmény bıvítése során betartandó
távolságok

Az állattartó épület egyéb kisállatok esetén
- 200 db állatig

lakóépülettıl, pihenı épülettıl 10 m, fúrott kúttól 5 m, ásott kúttól 10 m,

- 200 db állat felett lakóépülettıl, pihenı épülettıl 15 m, fúrott kúttól 10 m, ásott kúttól 15 m
távolságban helyezhetı el.

Az állattartó épület nagyállat és kisállat esetén
- 25 db állatig

lakóépülettıl, pihenıépülettıl 10 m, fúrott kúttól 10 m, ásott kúttól 15 m,

- 25 db állat felett

lakóépülettıl, pihenıépülettıl 20 m, fúrott kúttól 10 m, ásott kúttól 50 m.

Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb
közintézmény, élelmiszer-elıállító vagy értékesítı egység van, állattartó melléképület
létesítésének engedélyezése tilos.
Amennyiben az elıbb megjelölt egységek 50-100 méter távolságon belül vannak, úgy az
illetékes ÁNTSZ és az Állategészségügyi Szolgálat szakvéleménye alapján kell a
védıtávolságokat meghatározni.
Korszerő tartásnál, zárt technológiánál a védıtávolságok maximum 30%-kal szakhatósági
vélemény alapján csökkenthetık.
Csemı, 2007.április 18.

Bartha Alajosné

Dr. Lakos Roland

polgármester

jegyzı
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Kihirdetve:
Csemı, 2007. április 25.
Dr. Lakos Roland
jegyzı
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