Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5 / 2011. (III.01.) önkormányzati rendelete
az állattartásról
Szajla Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete az országos településrendezési és
építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.)Kormány rendelet 36.§ (5) bekezdése, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdése, a felszín alatti
vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 20.§ (7) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következıket rendeli el:
I.Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elısegítik az állattartók, valamint
az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, továbbá biztosítsa, hogy az állattartás
mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét az állattartáshoz főzıdı lakossági érdekek,
közegészségügyi, állategészségügyi és hatósági elıírásainak összhangját.
(2) A község területén állat csak akkor tartható, ha az állatok elhelyezésére szolgáló épület,
építmény megfelel a hatályos építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és
tőzvédelmi elıírásoknak.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak az állatvédelmi jogszabályokban elıírt
megfelelı tartásáról, biztonságos elhelyezésérıl, etetésérıl, szakszerő gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl
a jó gazda gondosságával.
A rendelet alkalmazási köre
2.§
(1) E rendelet alkalmazási köre a mezıgazdasági haszonállatok, valamint a kedvtelésbıl
tartott állatok tartására terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra,
állatversenyekre, hivatalosan munkakutyaként nyilvántartott állatok és a veszélyes állatok
tartására.
(3) A rendelet hatálya Szajla Községi Önkormányzat közigazgatási területén állatot tartó
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre
tejed ki.
Értelmezı rendelkezések
3.§1
E rendelet alkalmazásában:
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1.Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredető termék
elıállítására munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul; nem minısül
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése
2. Állat: haszonállat, kedvtelésbıl tartott állat, egyéb állat
3.Haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat, ezen belül:
3.1) Nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, strucc
3.2) Közepes haszonállat: sertés, juh, kecske
3.3) Kistestő haszonállat: baromfifélék, szárnyasok, galamb, házinyúl, prémes állatok
4. Kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska és egyéb, az elızıekben fel nem sorolt állat,
valamint a nem gazdasági céllal tartott, haszonállat.
5. Egyéb állat: Magyarországon nem honos állatok.
6. állattartó: az állat tulajdonjogával rendelkezı, vagy az állat felügyeletét ellátó személy.
7.Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény
8. Közterület: közhasználatra szolgáló, minden olyan állami, vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és
az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
9.Közvetlen szomszédos ingatlan: az érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlan.

Az állatok tartásának közös szabályai
4. §
(1) Az állatok csak könnyen tisztítható, szilárd burkolattal ellátott létesítményben helyezhetık
el. Ezeket szükség szerint, de legalább hetente ki kell takarítani. Az állattartó köteles az
építmény rendszeres fertıtlenítésérıl, az ott található kártékony állatok irtásáról, a
légytelenítésrıl folyamatosan gondoskodni.
(2)Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelı takarmányozásáról. Állatai védelme
és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket
megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl gondoskodni.
(3) A község közterületén haszonállatok elhelyezése, legeltetése, szabadon engedése tilos. A
község útjain állatokat csak megfelelı felügyelettel szabad hajtani. Az állatok által elhullajtott
szennyezıdést, trágyát a tulajdonos köteles összetakarítani, és elszállításáról haladéktalanul
gondoskodni.
(4) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı
elhelyezésérıl gondoskodni.
5. §
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Állat csak
oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségeit és a
szomszédos ingatlanokat ne szennyezze. Az esetleges szennyezıdést a tulajdonos, illetıleg az
állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
6.§
Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a) belterületi övezet
b) külterületi övezet
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II. Állatok tartása, elhelyezése
7.§
(1) Haszonállat családi szükséglet céljából az állategészségügyi, környezetvédelmi,
építésügyi, közegészségügyi szabályok megtartása mellett település teljes területén tartható.
8.§
A község belterületén tenyésztés céljára haszonállat nem tartható.
9.§
(1) Haszonállat tenyésztés céljára csak külterületen tartható
(2) A belterületi határtól legalább 500 m-es védıtávolság betartása mellett legfeljebb 5
nagyhaszon, 10 közepes haszonállat és 100 kistestő haszonállat tartható gazdasági célra,
illetve állattartó épületek építhetık a fenti állatok tartására.
(3) Külterületen az állattartásra vonatkozó szabályok és a rendelet elıírásainak betartása
mellett, a belterületi határtól számított 1000 méteres védıtávolságon kívül létszámkorlátozás
nélkül valamennyi haszonállat tartható.
(4) Nagy létszámú állattartó telep csak a település külterületén létesíthetı a Helyi Építési
Szabályzatról szóló külön önkormányzati rendelet és állattartásra vonatkozó elıírások
betartásával.
(5) Külterületen folyó állattartás esetén a legeltetés csak saját tulajdonú vagy bérelt
mezıgazdasági mővelési ágú földrészleteken történhet.
(6)2Az állatok legeltetése csak nappali idıszakban folyamatos ırzés mellett, vagy a
speciálisan nagy állatok ırzésére kifejlesztett villanypásztor alkalmazásával végezhetı. Az
idıszakos felügyeletet ebben az esetben is minden nap biztosítani kell.
10.§
(1) Belterületi övezetben a 800 m2-t meg nem haladó területő ingatlanokon tartható:
a/ saját ellátásra nevelt maximum 3 közepes haszonállat;
b/ egyéb kisállatból maximum 50, továbbá
c/ 2 eb, 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig.
(2) Belterületi övezetben a 800 m2-t meghaladó területő ingatlanokon a vonatkozó
jogszabályok és e rendelet elıírásainak betartásával tartható állatszám legfeljebb 2 nagy
haszonállat, 5 közepes testő haszonállat, egyéb kisállatból 100, továbbá 4 eb, 3 macska
valamint ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetıleg az anyától való
elválasztásukig.
11.§
(1) Tilos a haszonállat tartása:
a) a nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, temetı,
élelmiszerbolt, vendéglátó egység területén,
b) 3Lakóházakban és egyéb célú nem állattartásra szolgáló épületben.
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(2) Közös használatban lévı udvarok esetében haszonállatot tartani csak a tulajdonos- vagy a
bérlıtársak írásos hozzájárulásával lehet.

Állattartás helyi szabályai
12.§
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellızınyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(2) A keletkezı bőzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellızéssel a magasba
kell terelni.
(3) Az állatok tartására szolgáló új építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása az építésügyi szabályok szerint történhet.
(4) Az állatok tartására szolgáló építmények létesítésekor be kell tartani az e rendelet 1.
mellékletében elıírt védıtávolságokat.
(5) A védıtávolságtól való eltéréshez hozzájárulás adható az olyan régi építéső (min. 20 éve
épült) lakóépületek esetében, amelyeknél az állattartó melléképület egy idıben létesült a
régi lakóépülettel. Ez irányú kérelmet Szajla Község Polgármesteréhez kell benyújtani.
(6) Állattartás céljára szolgáló melléképületek ásott, fúrt kúttól, csatlakozó vízvezetéktıl
minimum 15 m-re, vízvezetéki kerti csaptól minimum 5 m-re helyezhetı el.
13.§
(1)A település belterületén haszonállatot csak állattartó épületben lehet tartani. Az állattartó
épület nagysága legfeljebb az engedélyezett mértékő állatlétszám befogadására alkalmas
méretı lehet.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló építményeket könnyen tisztítható, hézagmentes,
szilárd,csúszásmentes burkolattal kell ellátni és zárt, szivárgásmentes trágyalétárolóba kell
bekapcsolni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztántartásáról.
14. §
(1) Trágyát és trágyalevet szivárgásmentes győjtıben kell tárolni úgy, hogy onnan a trágyalé
ki ne folyhasson, a szomszéd és a saját telket, közterületet, a talajt ne szennyezze.
(2) A trágyatelepet vízhatlan alapzattal és oldalfallal szükséges ellátni, vagy a trágyatelep
körül lefedett peremtöltést és árkot kell kialakítani.
(3) A trágyalé elvezetése kizárólag szippantással történhet. A trágya és trágyalégyőjtıt
szükség szerint, de évente legalább kétszer üríteni kell.
(4) A trágya, trágyalé kezelését és tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani,
hogy ne okozzon bőzszennyezést. Az ammóniaképzıdés csökkentésére szagtalanító
anyagokat kell használni.
(5) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettıl legalább 30 méter távolságra történhet. A
trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni.
(6) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
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Az ebek tartásának szabályai
15. §
(1) Az eb tulajdonosa, vagy tartója köteles a polgármesteri hivatalban a jegyzınél 30 napon
belül bejelenteni:
a) a 3 hónaposnál idısebb ebet,
b) ha az eb elhullott, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került,
c) az oltási igazolás felmutatásával az oltás megtörténtét, ha az eb nem a tulajdonos állandó
lakhelyén részesül veszettség elleni védıoltásban.
(2) Az eb oltásával kapcsolatos feladatok:
a) Az eb tartó köteles évente egyszer a 3 hónapnál idısebb ebet veszettség ellen – a felhíváson
megjelölt helyben és idıben – a hatósági állatorvossal beoltatni. Az errıl kapott eb oltási
igazolványt a legközelebbi eb oltásig megırizni.
b) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról,
hogy a kutya közterületre ne szennyezzen. Az okozott szennyezés eltávolításáról az eb
felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
c) A megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
d) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
e) Harapós, vagy támadó természető kutyát a nap minden szakában csak kiszabadulását,
illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani a telek, ház
bejáratán harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát szembetőnıen kell elhelyezni.
(3) Nem szabad beengedni, bevinni, illetve megtőrni a vakvezetı kutya valamint az
intézmény ırzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségben, élelmiszert árusító helyiségben;
b) oktatási, egészségügyi, mővelıdési intézmények területén;
c) az ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületében.
(4) Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a) a ház (telek) szomszédságában lévı lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen,
c) tartási helyét ne hagyhassa el.
(5)4
(6) 5
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendı eljárások
16. §
(1) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és gyepmesteri telepre történı szállításról a
gyepmester az önkormányzattal kötött külön szerzıdés szerint gondoskodik.
(2) A befogott és telepre beszállított ebet – a tartás és ápolás költségének megtérítését
követıen – az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja.
(3) A ki nem váltott ebbel a gyepmester szabadon rendelkezhet, ivartalaníthatja, menhelynek
átadhatja, vagy elaltathatja.
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Egyéb kedvtelésbıl tartott állatok tartási szabályai
17. §
(1) Az egyéb kedvtelésbıl tartott állatot úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen, kárt ne okozhasson.
(2)6
(3)7

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok
18. §
(1) 8
(2) 9
(3)Környezetét zavaró állattartás esetén az állattartás korlátozható, illetve megszüntethetı.
(4) Baromfi tartása csak szabadtéri kifutóval engedélyezett. Zárt téri intenzív tartás tilos.
(5) Fertızésveszély csökkentése, elhárítása érdekében állati hullát, valamint olyan anyagot,
amely a környezet levegıjét szennyezi, élısdiek számára tápot nyújt, sem magán területen,
sem közterületen elhelyezni, elhagyni nem szabad, az elhullást jelenteni köteles a hatósági
állatorvosnak.
(6)10 a) Kisállat, eb, macska hullája a tulajdonos kertjében is elásható oly módon, hogy az
állati hulla fertıtlenítıszerrel történı leöntése után legalább 80 cm vastag földréteggel
befedést nyerjen és annak távolsága ásott kúttól legalább15 m–re legyen és a gödör alja és a
talajvízszint között legalább 1 m vastag vízzáró anyag legyen.
b) Egyéb elhullott állatot az illetékes állategészségügyi hatóság által állati melléktermékek
szállítására kiadott engedéllyel rendelkezı vállalkozóval kell elszállíttatni. Az elszállíttatásról
a tulajdonos saját költségén gondoskodik.
(7) 11
(8) 12
Külön engedély köteles állattartás
19.§
(1) Aki a 9.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1) és (2) bekezdésekben meghatározott számoktól
nagyobb számban kíván állatot tartani, az külön önkormányzati engedély alapján tarthat
állatot.
(2) Az engedélyhez az engedélyezı beszerzi az eljárásra illetékes közegészségügyi és
állategészségügyi hatóság véleményét.
(3) A szakvélemény figyelembe vételével az engedélyt a Önkormányzat által átruházott
hatáskörben a polgármester adja ki.
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(4) A külön engedély megadása elıtt a közvetlenül telekhatáros ingatlanok tulajdonosainak
írásbeli hozzájárulását is be kell szerezni.
(5) A polgármester jelen rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Polgármesteri
Hivatal útján látja el.
(6) A polgármester eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvényt (Ket.) kell alkalmazni.
(7) Az állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon a
képviselıtestület jár el.
(8) Az állatoknak nem e rendelet szerinti tartása esetén – amennyiben magasabb szintő
jogszabály az intézkedésre nem a jegyzıt vagy más hatóságot jogosít fel – a polgármester
az állattartót megfelelı tartásra kötelezi, vagy az állattartást korlátozza, vagy megtiltja.
19/A.§13
A külön engedély iránti kérelem akkor adható meg, ha:
a)a tervezett állattartás helye melletti szomszédos ingatlanok tulajdonosai ehhez
hozzájárultak,
b)a tervezett állattartásra legalább 1500 m2 nagyságú ingatlanon kerül sor,
c)nincs a tervezett állattartási hely 500 méteres körzetében közintézmény, park,
köztemetı, buszváró, orvosi rendelı, vendéglátóhely,
d)az állattartóhely rendezett, az állatok tartásához szükséges építmény rendelkezésre
áll,
az állattartó nyilatkozik, hogy a kérelem benyújtását megelızı két éven belül nem
marasztalták el állat-egészségügyi szabálysértés miatt és nem büntették állatok sérelmére
elkövetett bőncselekmény miatt.
Szabálysértési rendelkezések
20. §
(1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki :
a) olyan helyen tart állatot ahol ezt a rendelet tiltja,
b) e rendeletben megengedett számú haszonállatnál engedély nélkül több állatot tart,
c) a trágyatárolásra és elszállításra vonatkozó elıírásokat megszegi,
d) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet,
e) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenırzésének lehetıségét,
f)14 a rendelet 11.§, 15.§ (3) bekezdésének, valamint a 19.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit
megszegi és cselekménye súlyosabb megítélés alá nem esik, illetve más szabálysértésnek nem
minısül.
(2) 15
(3) Azzal szemben, aki az ebek oltására, az állatbetegségek bejelentésére, megelızésére
vonatkozó kötelezettségeit elmulasztja, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.)
Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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Megállapította a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a.
Módosította a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a,.
15
Hatályon kívül helyezte a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§ f) pontja
14

8
Záró rendelkezések
21.§
(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Azon állattartók, akik a rendelet kihirdetésekor e rendelet rendelkezéseibe ütközı módon
folytatnak állattartást 2011. szeptember 1-jéig kötelesek tevékenységüket e rendelet
elıírásainak megfelelıen megváltoztatni.
(4) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott védıtávolságokat csak e rendelet
hatálybalépését követıen létesített állattartó épületek esetében
kell alkalmazni.

Szajla, 2011. február 28.
Vincze Imréné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyzı

1.melléklet az 5/2011.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bıvítése esetén betartandó
védıtávolságok
1.)
a) Nagytestő haszonállat lakóépülettıl 10 m ásott kúttól 15 m
b) Közepes haszonállat lakóépülettıl 6 m ásott kúttól 15 m
c) Kistestő haszonállat lakóépülettıl 6 m ásott kúttól 10 m
d) Trágyatároló lakóépülettıl 10 m ásott kúttól 15 m
2.) A kistestő haszonállat és a kedvtelésbıl tartott állatok tartása esetén – kivéve kutya,
macska – az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni. Az állattartás céljára lekerített udvar
nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, ha nincs tömör kerítés a kettı
között.
Ilyenkor a kerítéstıl számítva legalább 1 méteres sávot szabadon kell hagyni, amit
sövénnyel kell beültetni.

