Kacsóta Községi Önkormányzat
16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete
az állattartásról
(A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben)
Kacsóta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében,
valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, módosított
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az állattartással kapcsolatos helyi szabályok megalkotása,
közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, építésügyi és állatvédelmi előírások
és egyéb közösségi érdekek érvényesítése céljából a város területén folytatható állattartásról
az alábbi rendeletet alkotja.
I.
ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Kacsóta község közigazgatási területén minden olyan
természetes személyre, valamint székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező
azon jogi személyekre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra (a továbbiakban együtt: állattartókra), akik tulajdonában (használatában,
kezelésében) lévő ingatlanon állat él, továbbá a tulajdonos által az állat felügyeletével
megbízott személyre, aki az említett helyre az eb/macska bevitelét megengedte.

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel
működő állatfelvásárló telepre, lósporttelepre, nagyüzemi állattenyésztő és állattartó
telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumikísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására, valamint az egészségügyi
okból rászorulók által tartott vakvezető- és jelzőkutyákra.
2. §

(1)

A község területén állatot tartani – a hatályos állat-egészségügyi, közegészségügyi,
környezetvédelmi és építésügyi szabályok betartásával, jelen rendeletben meghatározott
előírások figyelembevételével – jelen rendelet mellékleteiben meghatározott övezeti
besorolásban rögzített módon lehet.

(2)

A község területe állattartás szempontjából
a) belterületre, ezen belül
b) külterületre oszlik.

(3)

E rendelet alkalmazásában az állatok csoportosítása a következő:
I. Haszonállatok:
a) nagytestű haszonállatok (ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly),
b) közepes-testű haszonállatok (sertés, juh, kecske),
c) kistestű haszonállatok (házinyúl, baromfi, galamb, nutria, stb.).
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II. Kedvtelésből tartott állatok:
a) eb,
b) macska,
c) egyéb/díszállatok, hüllők, madarak, stb.
(4)

Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt 1-2 napig a lakásban,
illetve a hozzá tartozó melléképületben tartott 2-3 db baromfi.
II.
AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI
HASZONÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
KÜLTERÜLETI TARTÁS
3. §

Haszonállatok a község külterületén számbeli korlátozás nélkül tarthatóak, figyelemmel a
magasabb szintű jogszabályok állattartásra vonatkozó előírásaira, illetve a jelen rendeletben
meghatározott szabályokra.
BELTERÜLETI TARTÁS
4. §
(1)

Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni.

(2)

A nagytestű állatok száma ingatlanonként legfeljebb és összesen 8 db lehet.

(3)

Közepes testű haszonállatok, melyek száma ingatlanonként összesen 30 db lehet (és
azok szaporulatai). Szaporulatok: sertésnél 8 hetes választási korig, juhnál, kecskénél 8
hetes választási korig.

(4)

Kistestű haszonállatok ingatlanonként az alábbiak szerint tarthatók:
- baromfi, házinyúl, galamb, nutria
összesen: 150 db
- baromfiak közül: liba, kacsa, pulyka
összesen: 50 db

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak alól kérelemre eltérés engedélyezhető. Az engedély a
szakhatóságok (ÁNTSZ, hatósági főállatorvos, első fokú építésügyi hatóság) véleményét
és a közvetlenül szomszédos ingatlantulajdonosok többségének írásbeli hozzájárulását
figyelembe véve max. 5 évre adható, meghatározva a tartható állatok számának felső
határát és fajtáját, illetve a tartás egyéb feltételeit. A tartás körülményeiben beállt
változás esetén az engedély visszavonható.
MÉHTARTÁS
5. §
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(1)

Méhcsaládok a méhészetről szóló, többször módosított 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
előírásai szerint tarthatóak.

(2)

A méhtartó köteles ezen tevékenységét Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének a 41/1997. (V.28.) FM rendelet alapján kiadott Állategészségügyi
Szabályzatnak megfelelően nyilvántartás végett minden év február végéig bejelenteni.
III.
AZ ÁLLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK,
AZ ÁLLATTARTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
AZ ÁLLATTARTÁS
6. §

(1)

Az állattartás céljára szolgáló épület csak az egyes építményekkel, építési munkákkal és
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatóság engedélyezési eljárásokról
szóló, többször módosított 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletben előírtak alapján
létesíthető. Az építési engedély megadása előtt ki kell kérni az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban ÁNTSZ), valamint a hatósági főállatorvos
szakvéleményét.

(2)

Nagy – és kishaszonállatok csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi
előírásoknak megfelelő körülmények között, arra alkalmas épületben ( istálló, ól)
tartható. Haszonállat tartására szolgáló létesítmények ( istálló, ól, kifutó, trágyatároló)
alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben levő előírások alapján az
építéshatóság – új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezési eljárás keretében
határozza meg.

(3)

Az állattartás céljára szolgáló építmények, melléképítmények előírt védőtávolságai:

megnevezés

nagy haszonállat
ólja, kifutója
kishaszonállat
ólja, kifutója
kisállatok ólja,
kifutója
trágyatároló

Szomszédos
lakó-és
zártkerti
pihenő
épülettől (m)
10

Ásott kúttól
(m)

Fúrt kúttól (m)

Csatlakozó
vízvezetéktől,
kert csaptól (m)

18

6

2

10

18

6

2

8

6

3

2

10

18

8

3

A védőtávolságot az építmények és az állattartásra szolgáló építmények, melléképítmények
legközelebbi pontjai között, légvonalban kell mérni. E rendelet alkalmazásában építmény az
ól és istálló, melléképítmény a kifutó és a trágyatároló.
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(4)

A (3) bekezdésében foglaltak e rendelet hatályba lépését követően irányadóak. A
korábbi hatályos jogszabályoknak megfelelően létesített építményekben, illetve a 10
évnél régebbi építményekben is tartható haszonállat. Amennyiben a trágyatárolót a
korábbi hatályos jogszabályoknak megfelelően létesítették, illetve a 10 évnél régebben
épült, a trágyatárolás céljára továbbra is használható, feltéve, hogy az állattartás egyéb
feltételei fennállnak.

(5)

Az állattartás céljára szolgáló épület padozatát szivárgásmentes szilárd burkolattal kell
ellátni (a ló és tehénistálló padozatát deszkapallók lefektetésével kell megoldani), és a
trágyalé elvezetéséről megfelelő lejtésű zárt elfolyóval kell gondoskodni. A trágyalét –
vízzáró szigeteléssel és résmentes fedéllel ellátott – gyűjtőaknába kell bevezetni.

(6)

A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyagyűjtőben kell tárolni, melynek vízzáró aljzatúnak
kell lennie. A trágyagyűjtőt fedéllel kell ellátni.

(7)

A trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint ki kell üríteni.

(8)

Közcsatornába (csapadék- és szennyvízcsatornába), közterületre, időszakos- és
élővízfolyásba, ásott kútba trágyalevet bevezetni tilos.

(9)

Belterületen trágyát nyitottan tárolni csak talajerő visszapótlás céljára lehet, amit az
ingatlan használója 8 napon belül köteles a földbe beforgatni. Ellenkező esetben a
trágyát el kell távolítani.

(8)

A már meglévő állattartó épületekben folyó, azonban e rendelettel ellentétes
állattartások esetében az önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELEZETTSÉGEI, AZ ÁLLATVÉDELEM
7. §

(1)

Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények és azok környékének folyamatos
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról az
állattartó köteles gondoskodni.

(2)

Az állattartó az állat károsodásának vagy károkozásának megelőzése, a szökés és az
eltulajdonítás megakadályozása céljából köteles megteremteni a megfelelő és
biztonságos őrzés feltételeit.

(3)

Az állat számára biztosítani kell fajtájának, egészségügyi állapotának és természetes
mozgásigényének a megfelelő teret és mozgási lehetőséget.

(4)

A megkötve tartott, mozgásában korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan
pihenés és sérülésmentes mozgás lehetőségét. Az állandó kipányvázás, kikötés és
korlátozás tilos.

(5)

A szabadban tartott állatot védeni kell a számára kedvezőtlen időjárás esetleges káros
hatásaitól és természetes ellenségeitől.
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(6)

Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható
oknak, körülménynek minősül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az
állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a fertőzésveszély, a kártevők
irtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás.

(7)

Az állattartó elhullott állat tekintetében a vonatkozó mindenkori hatályos
állategészségügyi normák szerint köteles eljárni (az Állategészségügyi Szabályzat
kiadásáról szóló, többször módosított 41/1997. (V.28.) FM rendelet).
IV.
EB- ÉS MACSKATARTÁS SZABÁLYAI
EBTARTÁS
8. §

(1)

Külterületen eb számbeli korlátozás nélkül tartható figyelemmel a magasabb szintű
jogszabályok állattartásra vonatkozó előírásaira, illetve a jelen rendeletben
meghatározott szabályokra.

(2)

Családiházas ingatlanon, üdülőingatlanon, kertben, gyümölcsösben 3 eb tartható, és
ezek szaporulata 8 hetes korig.

(3)

Tilos az eb tartása:
 bekerítetlen ingatlanon, kivéve, ha az eb számára külön elkerített részt létesítenek.

(4)

Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan sem a szomszédos
ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át. A kerítésnek olyan zártnak kell lenni,
hogy azon az eb kinyúlni, kibújni ne tudjon.

(5)

Közterületen csak pórázon vezetett ebbel szabad közlekedni.

(6)

Harapós vagy támadó természetű ebet a község területén – különösen lakóházak
folyosóin és lépcsőházakban – szájkosárral ellátva, rövid pórázon kell vezetni. Az eb
által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelőséggel.

(7)

Sportpályák és közparkok területére ebet bevinni pórázon is tilos.

(8)

Vendéglátó, illetve vendégforgalmat lebonyolító helyiségbe, továbbá más
ügyfélforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe ebet beengedni, illetve bevinni még
pórázzal is tilos.

(9)

Harapós eb tartása esetén a ház bejáratánál veszélyre utaló figyelmeztető táblát kell
elhelyezni, és csengőt kell felszerelni.

(10) Tilos élelmiszer-elárusító üzletbe vagy játszótérre ebet bevinni vagy beengedni.
(11) Ebet szabadon engedni csak külterületen – kivéve természeti területen, védett területen,
vagy vadászterületen – lehet. Belterületen nem lehet szabason kutyát negedni.
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(12) Az ebtartó köteles a 3 hónaposnál idősebb ebet évenként – a 3 hónapos kort elérteket 30
napon, majd 6 hónapon belül ismételten –, a saját költségére a hatósági állatorvossal
vagy a kijelölt állatorvossal veszettség ellen beoltatni, illetőleg a zoonózisok elleni
védekezés állategészségügyi feladatairól szóló, módosított 81/2002. (IX.4.) FVM
rendelet alapján az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezeléséről gondoskodni.
Az oltás, illetőleg a féregtelenítés tényét és idejét tartalmazó eboltási igazolványt az eb
tulajdonosa köteles megőrizni és tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni.
MACSKATARTÁS
9. §
(1)

Külterületen macska számbeli korlátozás nélkül tartható.

(2)

A község területén lakásonként legfeljebb 5 macska tartható, és ezek szaporulata 8 hetes
korig.
EB- ÉS MACSKATARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI
10. §

(1)

Az eb/macska tulajdonosa köteles állatát úgy tartani, hogy az a házban vagy annak
szomszédságában lakóknak
 nyugalmát – sem szag, sem zajártalommal – ne zavarja,
 anyagi kárt ne okozzon,
 testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse.

(2)

Az eb/macska által lakóépületek közös használatú helyiségeiben okozott szennyeződést
az állattartó köteles azonnal eltakarítani.

(3)

Az eb/macska által okozott szennyeződéseket a tulajdonos vagy az állat felügyeletével
megbízott személy köteles a közterületről, a közforgalom céljait szolgáló épületben,
azonnal eltávolítani.

(4)

Az ingatlanonként kedvtelésből tartott ebek és macskák rendeletben meghatározott
számától való eltérésre a 4. § (5) bekezdése alapján felmentés adható.
EB- ÉS MACSKATARTÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI
11. §

(1)

Eb- és macskatenyészetet Kacsóta község közigazgatási területén csak engedéllyel
szabad létesíteni.
Az eb- vagy macskatartás, amennyiben célja a jövedelemszerzés, és az állatok tudatos
szaporításával az egyedek száma meghaladja a jelen rendeletben meghatározott darab
számot, tenyészetnek minősül.
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Az engedély kiadásakor ki kell kérni a hatósági főállatorvos, az ÁNTSZ, az első fokú
építésügyi hatóság, és a közvetlenül érintett szomszédok többségének az előzetes
hozzájárulását.
Az engedély – kártalanítási kötelezettség nélkül – visszavonható, ha az engedélyes az
érvényben lévő jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit
megsérti, illetve a jogsértő állapotot felhívás ellenére 15 napon belül nem szünteti meg.
(2)

Állatpanzió és állatmenhely létesítését a Jegyző engedélyezi.
V.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
12. §

(1)

A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati
hatósági ügyekben a hatáskörét a Polgármesterre ruházza.

(2)

A Polgármester hatáskörében eljárva :
a) a rendelet szerinti haszonállattartástól való eltérést kérelemre engedélyezi ( 4. §
(5)),
b) az eb- és macskatartást a 8. § (2) bekezdése szerint megtiltja,
c) a rendeletben tartható eb és macska egyedek számától való eltérést engedélyezi
(10. § (4) bekezdés),
d) eb- és macskatenyészet létesítését engedélyezi, vagy szükség esetén az engedélyt
visszavonja (12. § (1) bekezdés),
Ezen bekezdés a) és c) pontjában szabályozott engedély olyan személynek adható,
akivel szemben állattartási szabályok megszegése miatt az engedély benyújtását
megelőző két éven belül szabálysértési eljárás nem indult.

(3)

A Polgármester jelen rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Polgármesteri
Hivatal útján látja el a rendeletben meghatározott szakhatóságok közreműködésével.

(4)

Az e rendeletben szabályozott állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági
ügyekben másodfokon a Képviselő-testület jár el.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
13. §1
VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §

(1)

1

A rendeletben nem szabályozott, az állattartással kapcsolatos kérdésekben az egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályon kívül helyezte 2012. május 31. napjával a 10/2012.(V.31.) KT. Rendelet
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(2)

A rendelet 2004. december 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Azon állattartók, akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütköző módon
folytatnak állattartást, 2005. június 30-ig kötelesek tevékenységüket a rendelet
előírásainak megfelelően megváltoztatni.

(3) A rendelet 13. §-át 2012. május 31.napjával hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.31.) KT.
Rendelet.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző

