Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének
A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetben
Az állattartásról

1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Nagybakónaki Községi Önkormányzati Képviselő-testület
igazgatási területére.
I.

Általános rendelkezések
2.§

(1) Állattartási ügyekben I. fokon illetékes a Nagybakónaki Polgármesteri Hivatal jegyzője.
(2)
-

E rendelet alkalmazása szempontjából
számosállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,
nagyszámosállat: sertés, juh, kecske,
kisállat: nyúl, nutria,
vegyes baromfi: tyuk, liba, kacsa,
diszállat: diszhal, diszmadár, tengerimalac, aranyhörcsög,
egyéb: kutya, macska.
II.

Az állattartás általános szabályai
3.§

(1) Állatot tartani csak annak közegészségügyi, állategészségügyi és műszaki szabályainak
megtartásával szabad.
(2) Állatot tartani – díszállat, eb, macska kivételével csak lakóterületen kívül,- az erre a célra
megfelelően elkülönített helyen szabad.
4.§
A község területén állatot legeltetni, felügyelet nélkül hagyni tilos.
5.§
Méheket gyermekintézmény telekhatáráról számított 150 méteren túl,
vonatkozó jogszabályok betartásával lehet tartani.

a méhészkedésre

Az ebtartás szabályai
6.§
Harapós, vagy támadó természetű kutyát megkötve, vagy zárt ajtó mögött kell tartani, és a
lakóház bejáratán jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell
elhelyezni. Ez a szabály kötelező az önálló családi házak ebtartó tulajdonosaira is.
7.§
A község területén ebtenyészetet létesíteni csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével szabad.
Az engedély kiadása előtt az engedélyező hatóság kikéri a Közegészségügyi és Járványügyi
Felügyelőség szakvéleményét.
8.§
(1) Ebet utcán, parkban, és közös használatú területeken csak pórázon,harpós és támadó
természetű ebet pedig szájkosárral is ellátva kell vezetni.
(2) Játszótér, óvoda, élelmiszer és vendéglátó egységek, egészségügyi intézmények területén
ebet vezetni csak pórázon lehet.
(3) Község belterületén az eb felügyelet nélkül nem bocsátható utcára.
9.§
(1) Az eb által okozott szennyeződés eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetőleg az eb
felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
(2) Az tulajdonosa köteles az ebet ugy tartani, hogy a szomszédok, és a környezetében lakók
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épségét és egészségét ne
veszélyeztesse. Köteles továbbá az ebet 3 hónapos kor betöltése után évente veszettség
ellen beoltani.
10.§
Az eb tulajdonosa köteles az ebet egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között
tartani, gondozni és megbetegedése esetén gyógyításáról gondoskodni.
11.§
(1) Ismételten vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a szabálysértési hatóság
elrendelheti az eb kiirtását.
(2) Ki kell irtani az ebet:
a.) amelyet a tulajdonosa veszettség ellen nem oltatta be,
b.) amelyre nézve az eb tulajdonosa nem tett eleget az eltávolítására kiadott intézkedésnek
c.) amely az állatorvosnak történt bemutatáskor gümőkoros volt.
12.§
Házőrzés céljából egy család legfeljebb 2 db ebet tarthat.

III.

Állatok tartásának eltérő szabályai
13.§

(1) Állatok tartása, valamint állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére vonatkozóan a
képviselő-testület helyi építési előírásairól szóló rendelete, továbbá az OESZ. előírásai az
irányadók.
(2) Saját célra tartott mértéken felüli állattartáshoz a fél kérelmére a Polgármesteri Hivatal
jegyzője ad engedélyt a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi hatóság
szakvéleménye alapján.
14.§
(1) Egészségügyi, gyermekintézmények, élelmiszer és vendéglátó egységek telkének határától
számított 50 m-en belül kisüzemi állattartására szolgáló épület nem helyezhető el.
1
(2)
Melléképületek,
VÉDŐTÁVOLSÁG(m)
Építmények
főépülettől ásott fúrt ivóvízvez.
kút
kút

engedély nélkül tartható
Állatok száma (db.)

Lóistálló

15

16

6

3

5

Öszvér,szamár
Istálló

15

16

6

3

3

Szarvasmarha ist. 15

16

6

3

10

Sertés ólja

15

16

6

3

25

Juh,kecse istálló 15

16

6

3

10

Vegyes baromfi 10

15

6

3

80

Liba ólja

10

15

6

3

30

Nutia ólja

10

15

6

3

50

Nyúl ketrece

10

15

6

3

300

Pulyka ólja

15

16

6

3

20

Zárt trágyaTároló

18

18

10

3

(3) Külterületen, belterület külterület határától 300 m-en túl állattartásra szolgáló
melléképületek, melléképítmények elhelyezhetők az OESZ. előírásai szerint. Külterületen
korlátlan számú állat tartható.
1 Módosította az 5/199.(III.01.) rendelet 1.§. Hatályos: 1999. Május 1.

16.§
(1) Trágya és trágyalétárolás csak azért tárolóban történhet, és hetenként fertőtleníteni kell.
(2) A trágya, valamint a trágyalé a szomszéd területére nem szóródhat, illetve nem folyhat át.
Közterületre, közterület árkában nem folyhat ki.
(3) Trágya,-és trágyalégyűjtőt a keletkezett mennyisétől függően szüksége szerint ki kell
üríteni.
(4) A trágyalégyűjtőt és az állattartásra szolgáló helyiségeket zárt csatornával kell összekötni.
17.§
(1) Gazdaságok, magánszemélyek és társaságaik által létesítendő nagyüzemi építmények
helyét mezőgazdasági rendeltetésű külterületen kell kijelölni.
18.§
(1) Az állatok tartására szolgáló helyek /istállók, ólak stb./ folyamatos tisztításról,
fertőtlenítéséről a kártékony állatok és más kártevők, (patkány egér ,legyek) irtásáról
gondoskodni kell.
(2) Az állat tulajdonosa köteles az állatok egészségügyi szempontból megfelelő körülmények
között tartani, gondozni és megbetegedés esetén gyógyításról gondoskodni.
(3) Az állattartó köteles az állatok fertőző megbetegedését, vagy ilyen körülmények közötti
elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni, annak utasítását maradéktalanul
végrehajtani.
(4) Az elhullott állatot annak tulajdonosa köteles 6 órán belül az arra kijelölt nagybakónaki
dögkutba elhelyezni.
(5) Az állattartással kapcsolatos rendelkezéseken túlmenően mindenki köteles biztosítani,
hogy az állattartás következtében mások jogai sértetlenül maradjanak.
IV.

Vegyes rendelezések
19.§

(1) Amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás más súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
esik, szabálysértés követe el és 3000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható az aki:
- állatot állattartás céljára tiltott helyen tart,
- közterületen állatot legeltet, vagy felügyelet nélkül hagy
- ebet kóborolni hagyja, vagy közterületen póráz nélkül kiengedi, ebek számára tiltott
helyen járatja, harapós ebre vonatkozó védőintézkedéseket megszegi,
- a tartható állatok meghatározott darabszámon felüli engedély nélküli állatot tart
- az állattartás műszaki, közegészségügyi feltételeit nem tartja be, illetve megszegi
- állatot elhagy, bántalmaz, kínoz, uszit, ingerel és zaklat.
(2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések súlyos és ismételt megszegése esetén a helyi
Polgármesteri Hivatal az állattartást korlátozhatja, többszöri ismétlődés esetén az
állattartást megtilthatja.
(3) A pénzbírság és az állattartás jogának korlátozása együttesen vagy külön-külön is
alkalmazható.
(4) Tettenérés a helyi önkormányzat részéről eljáró személyek bírságot szabhatnak ki.

20.§
(1) Ezen rendelet 1991. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a Nagyrécse Községi Közös Tanács 1/1988. Számú
tanácsrendelete hatályát veszti.
Nagybakónak, 1991. május 10.
Kiss Csilla (sk.)
jegyző
A változásokat átvezette és egységes szerkezetbe foglalta:
Nagybakónak, 1999. május 1.
Szekeres András (sk.)
jegyző

Hegedüs István (sk.)
polgármester

