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önkormányzati rendelete
Az állattartás helyi szabályairól
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény, az állatok
védelméről szóló 1998. évi XXVIII törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a települési önkormányzat
jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya Atkár község közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
2.§
A rendelet alkalmazásában:
a)
Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék
előállítására, (pl. hús, tej, tojás, gyapjú) munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése
vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok, legfeljebb egy hétig
történő átmeneti tartása.
b)
Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény 3.§
1. pontjában meghatározott személy, az állattartás helyének tulajdonosa vagy bérlője.
c)
Mezőgazdasági haszonállat: az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához
vagy egyéb mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat, beleértve a halakat,
kétéltűeket, hüllőket, és a Magyarországon nem vadászható, vadon élő fajok
mezőgazdasági haszon céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit, valamint a
Magyarországon vadászható, vadon élő fajok élelmiszer előállítás céljából
tenyésztett vagy tartott egyedeit, továbbá a fogoly, fácán, tőkés réce zárt térben,
szárnyasvad állomány utánpótlás céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit.
d)
Kedvtelésből tartott állat: minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos
kutatás, állati eredetű termékek előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem,
géntartalék- védelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából
tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből
tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági
céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat.

Az állattartás általános szabályai
3.§
A település közigazgatási területén állatot csak a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett lehet
tartani.
Mezőgazdasági haszonállatok tartása
4.§
(1) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok
esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az
állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a jegyzőt egyidejűleg, legalább a tevékenység
megkezdése vagy befejezése előtt 8 nappal tájékoztatni.
(2) A jegyző a tevékenység megkezdéséről szóló bejelentést követően helyszíni szemlét tart
és amennyiben az állattartás feltételei nem állnak fenn, az állattartást megtiltja vagy
korlátozza.
5.§
1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állatai védelmi és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről gondoskodni nem tud,
úgy előzetes bejelentés alapján – a felmerülő költségek megtérítése ellenében – az állat
elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni,
elhagyni.
6.§
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat, csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös
használatú helyiségét ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg
az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
(2) Állatot a község belterületén, közterületen legeltetni, tartani tilos. Közkifolyónál állatot
itatni tilos.

7.§
1)

Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag- és
szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal, valamint
hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni.

(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 nagy
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az
állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos
ingatlanhoz. A kerítéstől 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 fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének
lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan
hozzáférhetőséget.
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztosítani.
8.§
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőző nyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba
kell terelni.
9.§
(1) Belterületen a trágya- és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát
pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és trágyatárolókban az
ammóniaképződés 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 lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával
lefedve kell tárolni.
(4) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a
trágyalé kifolyását, illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.

Kedvtelésből tartott állatok
10.§
Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udvarán
biztonságos – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet
a harapás ellen szájkosárral kell ellátni.
11.§
(1) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
(2) Ebet kennelben vagy láncon tartani csak a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint lehet.
(3) Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a
ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(4) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
12.§
Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését
szolgáló eb kivételével:
a) élelmiszer és vendéglátó üzletekbe,
b) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
d) a temető területére,
e) a játszótér területére.
f) sportpálya területére.
13.§
A rendelet szabályinak megszegése esetén a jegyző, vagy más hatáskörrel rendelkező szerv az
állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.
14.§
E rendelet szabályainak megsértése esetén, amennyiben a jegyző rendelkezik hatáskörrel, a
245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján - a Kormányrendeletben foglalt
természetvédelmi oltalom alatt álló állatok kivételével - a jegyző meghatározott cselekmény
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezi az állattartót az állatok védelme érdekében,
valamint az állattartást korlátozza, megtiltja.

15.§
Az állattartás szabályainak megszegőivel szemben - amennyiben azzal a környékben lakókat
zavarja - a jegyző kérelemre birtokvédelmi eljárást kezdeményez, melynek keretében a
szabályszegőt az állattartás szabályainak betartására kötelezi.
Záró rendelkezések
16.§
(1) Ezen rendelet 2012. november 1. napján lép életbe, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól
szóló 10/2004. (IV.14.) önkormányzati rendelet.
Atkár, 2012. október 24.
Kocsis Attila sk.
polgármester
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