Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
13/2007. (XI. 27.) rendelete
az állattartásról
Galgahévíz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§
(1.) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az állatok védelmének és kíméletének
biztosítása érdekében az állattartás helyi szabályairól, az állategészségügyi és
környezethigiéniás követelmények megállapítása, valamint az állattartás céljára szolgáló
melléképületek és épületek elhelyezése tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

Jelen rendelet hatálya Galgahévíz Község közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodó
állattartó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdasági társaságokra terjed ki.

2.§

(1.) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elısegítik az állattartók,
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az
állattartás mások nyugalmát (zaj, bőz, rágcsálók elterjedése, járványok megelızése, stb.)
biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, továbbá ismerteti az állatokkal szembeni
humánus magatartás törvényes és helyi elıírásait.
(2.) Az állatvédelem szabályai betartandók a vadonélı és – ha ezen rendelet, vagy más
jogszabály másként nem rendeli – a kóbor állatokkal kapcsolatosan is. Minden állatra
vonatkozóan tilos az állatviadal, az uszítás, a kínzás, és indokolatlanul az állat életének
kioltása.

3.§

(1.) A község 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 ezek kiszolgáló helységei, létesítményei
kialakítása építési engedély alapján történhet. A hatályos közegészségügyi,
állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok, elıírások betartásával.
Az építmények megvalósítása során a jelen rendelet 1.sz. mellékletében elıírt
védıtávolságokat be kell tartani.
(3.) Az állattartást meg kell tiltani, amennyiben az állattartás nem a jogszabályi, hatósági
elıírásoknak megfelelıen történik.

4.§

(1.) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról,
a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertıtlenítésérıl, a káros rovarok és
rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2.) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelı tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén,
állatorvosi szolgáltatást igénybe venni.
(3.) Nagy állatok tartása esetén köteles olyan építményt létesíteni (karám, kifutó, istálló)
mely biztosítja az állat mozgásigényének megfelelı kielégítését.
(4.) Tilos az állattartó által megunt, vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, elhagyni.
(5.) Ha az állattartó az állatot nem kívánja tovább tartani, köteles annak megfelelı
elhelyezésérıl gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezésérıl gondoskodni nem tud,
úgy elızetes bejelentés alapján – a felmerülı költségek elızetes megtérítése ellenében –
az állat elszállításáról az önkormányzat által megbízott személy vagy szervezet
gondoskodik.

(6.) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek sérelmet ne
okozhasson, azzal mások jogai ne sérülhessenek. Bármely állat csak oly módon tartható,
hogy a közterületet, épületek teraszát, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges
szennyezıdést a szennyezett ingatlan, épület, vagy más tárgy tulajdonosának,
használójának felszólítására az állat tulajdonosa ill. a felügyeletével megbízott személy
köteles haladéktalanul eltávolítani, megtisztítani.
5.§

(1.) A nevelési-, oktatási- egészségügyi-, létesítmény, egyéb közintézmény,
gyógyszertár, temetı, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység
területén és az épület határvonalától számított 30 méteres körzeten belül és azok telkén –
függetlenül az ingatlan méretétıl – tilos haszonállatot tartani, de kutya és macska tartása
megengedett.
(2.) Belterületen prémes állat (15.§ g pont) az egyéb jogszabályi elıírásokat is betartva
maximum 5 darab tartható.
(3.) A község belterületén a 800 m2-te meghaladó mérető ingatlanokon nagy állat,
illetve közepes testő állat együttesen vagy külön-külön maximum 10 darab tartható.
(4.) A község belterületén 800 m2 meg nem haladó ingatlanokon nagy állat ill. közepes
testő állat együttesen vagy külön-külön max. 5 darab tartható
(5.) A (2-4.) bekezdésben szabályozott darabszám fölötti nagy, illetve közepes testő ill.
prémes állat tartását a polgármester engedélyezheti (legfeljebb 3 évre).
Az engedélykérelemhez mellékelni kell az állategészségügyi hatóság és az ÁNTSZ
szakhatósági állásfoglalását is.
(6.) Külterületen – a kertes övezet hétvégi házas vagy üdülı terület, valamint az ÖKO
falu és a belterület határától számított 150 méteres sáv kivételével – a vonatkozó
jogszabályok és e rendelet elıírásainak betartása mellett valamennyi haszonállat és más
állat létszámkorlátozás nélkül tartható, a hatályos jogszabályokban elıírt engedélyek
beszerzését követıen.
(7.) Üdülıházas és hétvégi házas üdülıterületen, valamint az ÖKO falu területén csak
kedvtelésbıl tartott állat, - együttesen vagy külön-külön maximum 3 darab - tartható.

6.§

(1.) Az állatok tartós elhelyezésére szolgáló építményt könnyen tisztítható, hézag- és
szivárgásmentes, megfelelı lejtéső, csúszásmentes szilárd padozattal, valamint
hézagmentesen fedéllel kell megépíteni, illetve zárt trágyagyőjtıvel kell ellátni.
Hígtrágyát közcsatornába vezetni tilos. Mezıgazdasági célú külterületen a trágya
tárolása lakóépülettıl, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettıl legalább
150 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, vagy szalmával és fóliával lefedve kell
tárolni.
(2.) Az ingatlan állattartásra szolgáló részét el kell keríteni, s amennyiben 10 darab
állatnál többet tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára
lekerített udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a szomszédos ingatlanon lévı
épülettel nem érintkezhetnek. A kerítéstıl és épülettıl számítva legalább egy méteres
sávot szabadon kell hagyni. Nagy állatok esetében állatonként legalább 15 m2
biztosítása szükséges az elhelyezésükre szolgáló területen. Közepes állatok (különösen
sertés) esetében építményen belül állatonként legalább 3 m2, míg a szabadtéri mozgásra
szolgáló helyen legalább 5 m2 biztosítása szükséges.
(3.) Az istállót, ólat, ketrecet, ill. egyéb állatok tartására szolgáló építményt kétnaponta
takarítani kell és szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertıtlenítı
meszelést kell végezni. Az állatokat legalább kétnaponta le kell tisztítani. Rovar és
rágcsáló mentesítést szükség szerint, rendszeresen végezni kell.
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(4.) A beteg, vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet
kell biztosítani.
(5.) Az állattartásra szolgáló építmények szellızınyílásait a saját udvar felé kell
kiképezni. A keletkezı bőzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges
szellızéssel a magasba (a tetıgerinc magasságától számított legalább 2 méter magasra)
kell terelni.
7.§

(1.) Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles a Polgármesteri Hivatalnál 30
napon belül bejelenteni, ha az állat:
a.,
b.,
c.,
d.,

a három hónapos kort elérte,
elhullott, vagy elveszett,
tartási helye 3 hónapnál hosszabb idıre megváltozott,
új tulajdonoshoz került.

(2.) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más, bárki által igénybe vehetı egyéb
területen az ebet pórázon és - ölebek kivételével – szájkosárral ellátva kell vezetni.
(3.) Az ebet sétáltatni csak olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla, vagy helyi rendelet
nem tiltja.
(4.) Amennyiben az eb a közterületet beszennyezi, tulajdonosa, vagy az eb
felügyeletével megbízott személy azt köteles a közterületrıl eltávolítani.
(5.) Tilos az ebet beengedni, bevinni, illetve megtőrni az:
a.,
b.,
c.,
d.,

élelmiszert árusító helyiségbe, élelmiszer feldolgozó üzemben,
vallási, oktatási, egészségügyi, mővelıdési intézmények területére,
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
játszótérre.

(6.) Fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezetı, a rendırségi és az ırzı-védı ebekre.
(7.) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását
biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével
megbízott személy tartani.
8.§

(1.) Belterületen lévı, egyedi beépítéső lakótelken 3 hónaposnál idısebb kutyából 3
darab, valamint szaporulata (három hónapos korig) tartható.
(2.) Többlakásos ingatlan lakásaiban lakásonként két eb tartható, valamint azok
szaporulata, legfeljebb 3 hónapos korukig.

9.§

(1.) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét (ingatlan) ne hagyhassa el.
(2.) Amennyiben az állattartó kutyáját megkötve tartja, a mozgástér biztosítása
érdekében minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal kell az ebet
kikötni.
(3.) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell
kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történı
bejutását, valamint a kerítés résein történı ki,- illetve átharapását megakadályozza.
(4.) Az eb számára minden esetben a méretének megfelelı ólat kell kialakítani.

10.§ (1.) Galgahévíz belterületén ebtenyészetet újonnan létesíteni és fenntartani nem lehet. A
már mőködı ebtenyészeteket engedélyeztetni kell.
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(2.) Külterületen az ebtenyészet létesítését megelızıen engedélyt kell kérni. az
engedélyt a polgármester adja ki legfeljebb 5 évre. Az engedélykérelem mellé csatolni
kell a területileg illetékes szakhatóságok, valamint az ebtenyésztı egyesület
hozzájárulását.
(3.) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha annak mőködése jogszabályi elıírásokba
ütközik, vagy veszélyezteti más testi épségét, illetve egészségét, anyagi kárt okoz, vagy
egyébként zavarja a környezete nyugalmát.
11.§ (1.) A közterületen kóborló ebek befogásáról az Önkormányzat vállalkozási szerzıdés
(megbízott) útján gondoskodik.
(2.) A befogott állatokat 14 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét
jegyzıkönyvbe kell rögzíteni, valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(3.) Amennyiben a felügyeleti idı alatt a kutya gazdája, vagy más befogadó nem
jelentkezik, úgy az értékesíthetı, vagy az állatok védelmére vonatkozó szabályok
figyelembe vételével a megbízott jogosult rendelkezni felette.
12.§ (1.) A méhek tartásával kapcsolatban mindenki köteles a méhészetrıl szóló hatályos
jogszabályban foglaltakat betartani.
(2.) A közterületen elhullott állatok begyőjtésérıl és elszállításáról az Önkormányzat – a
tevékenységre engedéllyel rendelkezı vállalkozó alkalmazásával – gondoskodik. Magán
területen elhullott állatokat elföldelni a hatályos jogszabályok szerint lehet, ill. azok
elszállításáról a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell gondoskodni.
(3.) Galgahévíz Község közigazgatási területén elıadást tartó cirkusz, egyéb
mutatványos az elıadás megtartása elıtt köteles a Polgármesteri Hivatalban bemutatni
az állatok tulajdonjogát igazoló okiratokat, illetve a hatósági állategészségügyi
igazolásokat. E nélkül az elıadás nem tartható meg, illetve a közterület használati
engedély nem adható ki. Az ilyen jellegő rendezvényt csak a Polgármesteri Hivatal által
megjelölt területen lehet tartani.
13.§ Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható – ha
súlyosabb cselekmény nem valósul meg, vagy más jogszabály súlyosabb büntetés
kiszabását nem teszi lehetıvé – az a személy, aki
-

az állat tartásról nem tud, illetve nem akar gondoskodni, és azt szabadon engedi,
vagy felügyelet nélkül elengedi;

-

A 5.§-ban és a 8.§-ban foglalt darabszámot nem tartja meg

-

a 5.§ (1.) és (5.) bekezdésében foglaltakat megszegi;

-

aki a 7.§ (3.) és a 9.§ (3.) valamint a 10.§ (1.) bekezdésében foglaltakat megszegi

-

aki a 6.§ (1.) és (2.) valamint (5.) bekezdéseiben foglaltakat megszegi.

-

aki a 15.§ (2.) bekezdésben foglalt határidıt elmulasztja.

14.§ Jelen rendelet alkalmazása szempontjából
a.) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve az, aki az állatot, vagy az állatállományt
gondozza, kezeli
b.) állattartás: az a tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredető termék
elıállítására (pl.: hús, tej, tojás, gyapjú stb.) azok tenyésztésére, munkavégzésére,
sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minısül állattartásnak a családi
szükségletek kielégítése, vagy feldolgozása céljából legfeljebb évente négy
alkalommal és legfeljebb 10 darab vásárolt, vagy beszállított állata, legfeljebb 10
napig történı átmeneti tartása.
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c.) ingatlan tulajdonos: az a személy, vagy szervezet, aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának
átruházásra irányuló, ingatlan nyilvántartási jegyzésre alkalmas szerzıdést a
földhivatalhoz benyújtották, a szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni. E rendelet
alkalmazásában tulajdonosnak kell tekinteni, továbbá a bérlıt, kezelıt, használót is.
d.) telekszomszédoknak minısülnek az ingatlanhoz kapcsolódó sarokszomszédok is;
e.) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, póniló;
f.) közepes testő állat: sertés, juh, kecske;
g.) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény;
h.) egyéb kisállat: baromfi, galamb, házinyúl-félék, vízi rágcsálók;
i.) haszonállat: az e rendelet 1.§ e.) – i.) pontjai alatti állatok, továbbá minden olyan faj,
melyet haszonszerzés céljából tartanak;
j.) kedvtelésbıl tartott állat: kutya, macska, díszállatok, valamint a nem CITES (a nem
ıshonos és védett állatok forgalmazásához kötött Washingtoni egyezmény)
engedélyköteles kis hobbi állat;
k.) veszélyes állatnak minısülı fajok egyedei: strucc;
l.) ırzı-védı eb: szolgálati idejében ırzés védelmet hivatásszerően folytató szervezet
tulajdonában lévı eb.
15.§ (1.) Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg Galgahévíz Község
Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993. (II. 9.) számú rendelete 14.§ - 18.§-a
hatályát veszti.
(2.) Azok az állattartók akik e rendelet hatálya lépését megelızıen kezdték meg
állattartási tevékenységüket és az e rendelet alapján engedélyköteles, az állattartás
további folytatásához 2008. március 15. napjáig kötelesek engedélyt kérni.

Galgahévíz, 2007. november 12.

Dr. Basa Antal
polgármester

Dr. Král László
h. jegyzı

Kihirdetve: Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára kifüggesztve 2007. november …….

Galgahévíz, 2007. november ………..

Dr. Král László
h. jegyzı
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1.sz. melléklet:

Galgahévíz Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
13/2007. (
)
rendelete

Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való
elhelyezésénél irányadó védıtávolságok:

Megnevezés

Szomszédos
lakó- vagy
fıépülettıl

Védıtávolság (m)
Csatlakozó
Egyéb
Ásott kúttól Fúrt kúttól vízvezetéktıl, mellékkerti csaptól építménytıl

Kutyaól

6

6

6

6

6

Kis haszonállat ketrece, ólja,
kifutója

6

10

8

6

6

Közepes és nagy haszonállat
istállója, ólja, kifutója

12

10

8

8

6

12

15

15

8

12

Trágya- és trágyalé-tároló,
komposztáló, siló és
szeméttároló

6

