Kunsziget Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
12/2008.(IX.5) Kt. rendelete
az állattartás helyi szabályairól
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi
szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elısegítik az állattartók, valamint az
állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, és biztosítják az állatok védelmét, valamint
azt, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.
2. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – Kunsziget Község
Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén folytatott
állattartásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) alkalmi cirkuszi rendezvényekre,
b) vágóhídon, állatvásárban történı állattartásra, állatfelvásárló telephelyre,
c) ideiglenes állatkiállításra,
d) állatmenhelyre, állatpanzióra, gyepmesteri telepre,
e) egészségügyi és állategészségügyi intézményekre,
f) méhészetekre,
g) fegyveres testületekre, rendvédelmi szervekre,
h) a veszélyes és veszélyes állatnak minısülı védett állatfajokra.
3. §
E rendelet alkalmazásában
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredető termék elıállítására
(pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul.
b) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
c) haszonállat: sertés, juh, kecske.
d) kis haszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
e) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
f) haszonállat: a továbbiakban a b)–e) pont alattiak.
g) kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszállat.
h) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.

i) saját szükségletnek megfelelı mértékő állattartás: nagy haszonállat: 2 db, haszonállat: 5 db,
kis haszonállat: 30 db.
j) kis létszámú állattartó telep: a saját szükségletnek megfelelı mértékő állattartást meghaladó
állattartó telep, amely e rendelet szerint nem minısül nagy létszámú állattartó telepnek.
k) nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhetı állatok
száma állatfajonként legalább: 30 ló, vagy 50 szarvasmarha, vagy 200 juh, kecske, vagy 100
sertés, vagy 2000 broilerbaromfi, vagy 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok,
pulyka stb.), vagy 50 strucc, vagy 50 anyanyúl és szaporulata elhelyezését teszi lehetıvé.
l) ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása alapján
az eb felügyeletét meghatározott idıre (sétáltatás, szállítás, idıleges tartás, gondozás
idıtartama alatt stb.) ellátó személy.
m) azonosító (mikrocsip): elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat
szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.

II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. §
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok 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 építmények megvalósítása során alkalmazandó védıtávolságokat az önkormányzat
külön rendeletében szabályozza.

III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
5. §
Az állattartás szabályozása szempontjából a település a külön önkormányzati rendeletben
meghatározott állattartási övezetekre tagolódik.
6. §
A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temetı,
élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül,
valamint a társasházi lakóépületekben és azok telkén – függetlenül attól, hogy az intézmény,
illetıleg az ingatlan az 5. § értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik – tilos
haszonállatot tartani.

7. §
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-és
szivárgásmentes, megfelelı lejtéső, csúszásmentes szilárd padozattal valamint hézagmentesen
fedett és zárt trágyagyőjtıvel kell ellátni.
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 haszonállatnál vagy 5
nagy haszonállatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az
állattartás céljára lekerített gazdasági udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos
ingatlanhoz, a kerítéstıl számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit
sövénnyel kell beültetni.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal fertıtlenítı meszelést kell végezni.
(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítania kell az állatok megfigyelhetıségének
lehetıségét, valamint az etetı- és itató-berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetıséget.
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára külön helyet
kell biztosítani.
8. §
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellızınyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
Szomszédos ingatlanra szellızés csak a szomszédos ingatlan tulajdonosának, használójának
írásos nyilatkozata alapján alkalmazható.
(2) A keletkezı bőzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellızéssel a magasba
kell terelni.
9. §
(1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes fedéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát
pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képzıdés
csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.
(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve
kell tárolni.
(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettıl, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettıl legalább 50 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve
kell tárolni.
(4) A trágya-és trágyalégyőjtı kiürítésérıl szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a
trágyalé kifolyását illetıleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.
(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
10.§
(1) Belterületen lakóingatlanként legfeljebb három, 3 hónapos kort elért eb tartható.
(2) Az eb tartója (eb tulajdonosa) köteles a 3 hónapos kort elért ebet 30 napon belül
azonosítóval ellátni, majd az azonosító számot az azonosítóval való ellátástól számított 8
napon belül a jegyzınek bejelenteni.

(3) Az eb tartója a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 212.§ (1) bekezdése alapján köteles az eb
tartási helye szerint illetékes jegyzınek 15 napon belül bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb idıre megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti bejelentéshez használandó nyomtatvány e rendelet
mellékletét képezi.
11. §
(1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a társasházban lakó, illetve a falszomszéd,
továbbá a közös lakáshasználók, valamint a telekszomszéd nyugalmát tartósan vagy
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
(2) Az érintett lakó(k) az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az ebtartás
korlátozását vagy megszüntetését kérheti(k). Az érdekeltek nyilatkozatai és a szakhatóságok
véleménye alapján az ebtartás korlátozható vagy megtiltható.
12. §
(1) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben és annak udvarán
biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani, a harapós vagy támadó természető
ebet szájkosárral is el kell ellátni.
(2) Póráz nélkül ebet sétáltatni, futtatni csak az önkormányzat által kijelölt területen lehet.
13. §
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni
arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy az
ebtartás korlátozható vagy megtiltható.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak legkisebb alapterülete 2 m x 2 m.
A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére csak akkor építhetı, ha ahhoz a szomszéd írásban
hozzájárul.
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthetı, a mozgástér biztosítása érdekében legalább
4 m hosszúságú huzalhoz csatlakozó legalább 2 méter hosszúságú lánccal lehet az ebet
kikötni.
(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az
eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történı bejutását, valamint a kerítés
résein történı kiharapását megakadályozza.
(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház
bejáratán erre utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.
14. §
Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezetı kutya, valamint az intézmény ırzését
szolgáló eb kivételével:
a) vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe;
b) egészségügyi intézménybe;
c) olyan vendéglátó egységbe bevinni, ahol azt az üzemeltetı megtiltja;
d) a temetı területére.

15. §
(1) A közterületen tartózkodó gazdátlan vagy kóbor ebet az önkormányzat által megbízott
gyepmester befogja és elszállítja az önkormányzattal szerzıdésben lévı állategészségügyi
telepre, vagy menhelyre.
(2) A gyepmester a befogott eb nyilvántartási számát haladéktalanul bejelenti a jegyzınek,
amely alapján a jegyzı 5 napon belül értesíti az eb tulajdonosát a befogásról.
(3) Az eb tulajdonosa az értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül kiválthatja az ebet.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt kiváltási határidı letelte után az eb további sorsáról az
állategészségügyi telep, vagy a menhely szabadon rendelkezik a vonatkozó állatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel.

V. fejezet
Eljárási szabályok
16. §
E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben jogszabály az intézkedésre nem a
jegyzıt vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester az állattartót megfelelı tartásra
kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja.
17. §
(1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e
rendelet
a) 7. § (1)-(3) bekezdéseiben,
b) 8. § (1) bekezdésében,
c) 9. § (1)-(5) bekezdéseiben,
d) 10. § (1)-(3) bekezdéseiben,
e) 12. §-ában,
f) 13. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben,
g) valamint 14. §-ában foglalt elıírásokat megszegi.
(2) Az (1) bekezdés e) és g) pontjai szerinti szabálysértés tetten ért elkövetıjét háromezertıl
húszezer forintig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja a polgármesteri hivatal erre
felhatalmazott dolgozója.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) E rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Ha a rendelet kihirdetésekor az állattartó az állattartást e rendelet és a külön
önkormányzati rendeletben meghatározott állattartási övezetek szerinti tiltott helyen, illetve
mértékben folytatja, köteles 2009. december 31-ig az állattartást megszüntetni, illetve az elıírt
mértékre csökkenteni.

(4) E rendelet 13. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt elıírásoknak 2008. december 31-éig kell
eleget tenni.
(5) Az eb tartója e rendelet hatálybalépésekor a 3 hónapos kort elért ebet köteles a
hatálybalépéstıl számított 30 napon belül azonosítóval ellátni, valamint a 10. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint bejelentési kötelezettségének eleget tenni.

Kunsziget, 2008. szeptember 4.

Lendvai Ivánné
polgármester

Varga József
jegyzı

A rendelet kihirdetve:
Kunsziget, 2008. szeptember 5.

Varga József
jegyzı

melléklet
BEJELENTÉS EBTARTÁSRÓL
Az állattartó adatai

Név: ...................................................................

Cím: Kunsziget, ......................................................
.......................................................................

A bejelentés oka
a) a három hónapos kort elérte

b) elhullott vagy elveszett

c) tartási helye három hónapnál hosszabb idıre
megváltozott.

d) új tulajdonoshoz került.

Az új tartási hely:

Az új tulajdonos neve, címe:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Az állat adatai

Név: .......................................................................

Szín: ......................................................................

Faj: kutya

Születési dátum: ..................................................

Fajta: .....................................................................

Azonosító szám:
..................................................

Ivar (kan/szuka): ....................................................
Utolsó oltás

idıpont: .................................................................. orvos: ....................................................................
a vakcina neve: ..................................................... féregtelenítés (db): ...............................................
gyártási száma: .....................................................
Kijelentem, hogy az általam megadott fenti adatok a valósággal mindenben megegyeznek.
Kunsziget, :

.

.

.
........................................................
állattartó / tulajdonos

A polgármesteri hivatal tölti ki!

rögzítve: .............................

ny.sz.: ............................................

aláírás: .........................................

