Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2011.(II.08.) rendelete
a helyi állattartás szabályairól

Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2)
bekezdésében, illetve az Országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
továbbá az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. tv. (a továbbiakban:
Avt.) és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével az állattartás központi jogszabályokban
nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja, hogy egységes szerkezetben, közérthetı módon, jogsérelem nélkül, a
megváltozott gazdasági körülmények és a községre jellemzı sajátosságok
figyelembevételével szabályozottan lehetıvé tegye Varsány község közigazgatási területén az
állattartást, ennek keretében szem elıtt tartva az állattartók valamint az állattartással érintettek
érdekeinek érvényesülését.

I.

fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendeletet területi hatálya kiterjed Varsány község önkormányzat közigazgatási
területén folytatott állattartásra ezen belül:
a./ Minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol a család ellátása céljából, illetve
kisüzemi céllal, valamint kedvtelésbıl állattartás folyik.
b./ A közterületen megvalósuló állattartásra.
c./ A kóbor állatokra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, ill. amely az állat tulajdonosa; továbbá,
aki az állatot, vagy állatállományt gondozza, felügyeli (a továbbiakban: állattartó).
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel mőködı
állatfelvásárló telepre, lósport telepre, egyéb sport valamint különleges célból kiképzett
állatokra, nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri
telepre, állatkertre, mutatványos célból tartott állatokra, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti
állattartásra és a fegyveres testületek, rendészeti szervek állattartására, kedvtelésbıl tartott
állatokat forgalmazó kereskedésre, mezıgazdasági nagyüzemek állattartó telepein folyó
állattartásra, vadon élı állatokra, védett állatokra, továbbá az egészségügyi okból
rászorulók által tartott vakvezetı és jelzıkutyákra, valamint a veszélyes állatok tartására.

2. §
Állattartás szabályozása szempontjából a község területe az alábbi állattartási övezetekre
oszlik:
a./ belterületre
b./ külterületre , ezen belül:
− mezıgazdasági övezet (e rendelet alkalmazásában ilyen övezetnek tekintendı
a Helyi Építési Szabályzat valamint a településszerkezeti terv által Má illetve
Mm besorolású mezıgazdasági övezet)
− egyéb övezetekre

Értelmezı rendelkezések
3. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

állattartó: az állat tulajdonosa, tartója, az állat felügyeletét ellátó személy
objektum: ırzött létesítmény
közvetlen szomszéd családi házas övezetben: két oldalszomszéd, a hátsó szomszéd és a
hátsó szomszéd mellett lévı bal és jobb szomszédos ingatlan tulajdonosa
mezıgazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh,
kecske, baromfi /kacsa, liba, tyúk, pulyka, galamb, gyöngytyúk/, a gazdasági célból
tartott prémes haszonállat /pézsma, nutria, nyérc, ezüst és kékróka, nyúl, stb./, a
gazdasági haszon céljával tartott futómadár /strucc, emu/, ill. vadak /fácán, fürj stb./
egyéb tenyésztett gazdasági állat /csiga, étkezési giliszta, selyemhernyó/;
nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér és hasonló fajok
közepes haszonállat: sertés, juh, kecske és hasonló fajok,
kishaszonállat: baromfifélék, galamb, házinyúl és hasonló fajok
prémes haszonállat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény és hasonló fajok
kedvtelésbıl tartott állat: kutya, macska, díszállat, kistestő rágcsálók, /tengeri malac,
aranyhörcsög stb./;
egyéb állat: Magyarországon nem honos állat, vagy hazánkban honos vadon élı állat
veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 8/1999. /VIII. 13./ KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1.számú
mellékletében felsorolt fajok egyedi, valamint a veszélyes állattá nyilvánított állat.
védett és fokozottan védett állat: védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és
hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006(XII.23.) Korm. rendelet
1. §-ban meghatározott állat;
vágóállat: a hús-, bır-, szırme- és egyéb termékek elıállítás céljából tenyésztett és tartott
állat;
kóborállat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei;
állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó
közérzete az ember figyelmétıl, gondoskodásától függ; továbbá olyan tevékenység
amelynél az állat tartása állati eredető termék elıállítására, munkavégzésre, sportcélok
elérésére, kedvtelésre irányul.
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16. nagy létszámú állattartó telep:
olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhetı állatok száma állatfajonként legalább
- harminc ló, vagy
- ötven szarvasmarha, vagy
- kétszáz juh, kecske vagy
- száz sertés, vagy
- kettıezer broier baromfi, vagy
- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, viziszárnyasok, pulyka stb.) vagy
- ötven strucc, vagy
- ötven anyanyúl és szaporulata
elhelyezését teszi lehetıvé
17. kis létszámú állattartó telep: amelyben a fenti pontban meghatározott számú állatnál
kevesebb helyezhetı el. E telep állhat egyetlen állattartó épületbıl
18. nem minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, egy
sertés, melyet legfeljebb két napig a lakásban, vagy a hozzá tartozó melléképületben
tartanak;
19. vakvezetı eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és
Gyengén látók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el;
20. ırzı védı eb: az, amelyet magán- vagy társas vállalkozásban folytatott ırzı-védı
szolgálat során alkalmaznak, ill. amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény
vezetıje igazolja;
21. jelzı eb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét
szakorvos igazolja;
22. veszélyes és veszélyesnek minısített eb: a veszélyes állatok tartásáról és tartásuk
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. /VIII. 13./ KÖM-FVM-NKÖMBM együttes rendelet 7.§ alapján valamint a 35/1999.(II.26.) Korm. rendelet alapján
veszélyesnek minısített eb;
23. eb sétáltatás: közterületen - ha a rendelet eltérıen nem rendelkezik - minden ebfajtának
pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó ebek szájkosárral történı vezetése;
24. eb futtatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése;
25. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység ami arra irányul, hogy az állat számára
olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára
jellemzı, fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának
megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti /elhelyezés, táplálás, gyógykezelés,
tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet/.
26. írásbeli hozzájárulás: magánszemély által tett teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt
nyilatkozat.
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II. fejezet
Az állattartás közös szabályai
Állatok elhelyezése és tartása
4. §
(1) Állat az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával, és a lakosság nyugalmának zavarása /zaj, bőz, stb./ nélkül
tartható.
(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások
jogai sérelmet ne szenvedjenek. Az állattartó köteles az állattartás során az (1)
bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani.
(3) Az 1. számú mellékletben meghatározott védıtávolságok betartásával, a vonatkozó
közegészségügyi,
állategészségügyi,
állatvédelmi,
valamint
építésügyi
és
környezetvédelmi jogszabályok valamint e rendelet elıírásainak betartásával tartható állat,
a (4) - (6) bekezdésekben megállapított darabszámig.
(4) A település belterületén külön engedély nélkül - ingatlanonként - az alábbi mennyiségő
állat tartható:
- kishaszonállat valamint prémes haszonállat legfeljebb 100 db (és azok szaporulata
max.3 hónapos korig illetıleg az anyától való elválasztásukig)
- közepes haszonállat legfeljebb 20 db (és azok szaporulata max. 6 hónapos korig
illetıleg az anyától való elválasztásukig)
- nagyhaszonállat legfeljebb 10 db (és azok szaporulata max.6 hónapos korig illetıleg
az anyától való elválasztásukig)
- kedvtelésbıl tartott állat legfeljebb 50 db (és azok szaporulata max. 3 hónapos korig
illetıleg az anyától való elválasztásukig)
- az ebtartásra a III. fejezetben foglalt különös szabályok vonatkoznak.
(5) A fentiektıl eltérı feltételek esetén az állattartó bejelentése alapján tarthatóak állatok. Az
állattartó köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz ezirányú tevékenységét, melyhez
csatolja a hatósági állatorvos javaslatát.
(6) A település külterületi mezıgazdasági övezetében:
- mezıgazdasági haszonállat és kedvtelésbıl tartott állat számbeli korlátozás nélkül
tartható a (3) bekezdésében foglalt feltételek biztosítása esetén.
(7) Mezıgazdasági övezetben azonban a nagy létszámú állattartó telep csak az ÁNTSZ
elızetes engedélyével létesíthetı és a hatósági állatorvos engedélyével népesíthetı be,
melynek szabályait a 41/1997.(V.28.) FM rendelet 3.-4. §-a tartalmazza és nem tartozik e
rendelet szabályozási körébe.
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(8) Amennyiben az állatok tartásához szükséges létesítmények elhelyezésére szolgáló terület
nem áll az állattartó kizárólagos használatában, a létesítmény elhelyezéséhez a többi
használó, illetve bérbeadó elızetes hozzájárulása szükséges.
(9) A község területén objektumırzés céljára ebet tartani külön engedéllyel lehet.
(10) A kereskedelmi, ipari tevékenységet végzı gazdálkodó szervezetek állattartásának
engedélyezése a képviselı-testület egyedi elbírálása alá tartozik
(11) Tilos a 4. §-ban felsorolt állatok tartása a község területén mőködı egészségügyi
intézmények, gyermekintézmények, élelmiszerüzletek, gazdálkodó szervezetek, továbbá
ivóvizet szolgáltató fúrt kutak területén és ezek telekhatárától számított 50 méteren
belül.

Általános állattartási szabályok
5. §
(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelı és biztonságos elhelyezésérıl,
szakszerő gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetıségét.
(3) A szabadban tartott állatot - különleges igényeit is figyelembe véve - védeni kell az
idıjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitıl. Az állandóan zárt körülmények
között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó,
megfelelı mozgásteret biztosítani.
(4) A kedvtelésbıl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrıl köteles eltávolítani.
(5) Közterületen tilos haszonállatot tartani, szabadon engedni.
(6) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során elınyben kell részesíteni az
állatkímélı technológiákat.

6. §
(1) Az állatnak tilos indokolatlan, vagy elkerülhetı fájdalmat, szenvedést, vagy sérülést
okozni, így különösen az állatot nem szabad:
a./ kínozni,
b./ emberre vagy állatra uszítani, ill. állatviadalra idomítani,
c./ kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerő
táplálás esetét,
d./ a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
e./ a teljesítı képességét felismerhetıen meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
f./ természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.

5

(2) Az (1) bekezdés a./ pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett
technológia szerint végzett tépésére, ill. c./ pontja a házilagos, vagy az engedélyezett
technológia szerinti liba- és kacsa tömésre.
7. §
(1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése
egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést, vagy halált okoz (a továbbiakban
együtt: állatviadal).
(2) Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az
állatviadalon való közremőködés, részvétel, fogadáskötés.
(3) Tilos állatviadal céljára
a./ állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni,
vagy forgalmazni;
b./ építményt vagy földterületet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak
külön jogszabály alapján történı kiképzésére, vadászaton való alkalmazására.
8. §
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával
felhagyni nem szabad. Az állat előzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
9. §
(1) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok környékét az állattartó köteles a
technológiához igazodva takarítani, s azokat szükség szerint fertıtleníteni; köteles
gondoskodni az állat igényeinek megfelelı rendszeres, de legalább napi egyszeri
ellenırzésrıl.
(2) Az állatok tartására szolgáló létesítményekben és azok környékén a kártékony
rágcsálókat és rovarokat az állattartó köteles rendszeresen irtani.
(3) Az állattartás során az állattartó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az
állattartás a környezetet ne szennyezze. Ezen túlmenıen sajátos körülmények esetén a
közegészségügyi hatóságok is tehetnek egyedi kikötéseket.
(4) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának, élettani
szükségleteinek megfelelı életfeltételekrıl gondoskodni.
(5) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére, élettani
állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentı, egymást nyugtalanító állatok
elkülönített tartását.
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(6) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelı tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl
gondoskodni.

A mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
10.§
A mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait a 32/1999.(III.31.) FVM
rendelet tartalmazza.
11.§
(1) Az állatok tartására szolgáló létesítmények és az ezekhez tartozó kiegészítı létesítmények
(trágya és trágyalé tároló) létesítésére, elhelyezésére az építésügyi elıírásokon kívül az
állategészségügyi, a közegészségügyi és a köztisztasági szabályok az irányadóak.
Az állattartásra szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd
aljzattal kell ellátni. Állatokat tartani szilárd falazatú (tégla vagy ezzel egyenértékő)
szerkezettel megvalósított építményben lehet.
(2) A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyagyőjtıben kell tárolni, ahol a trágyagyőjtınek
vízhatlan aljzatúnak kell lennie.
(3) A trágyalé győjtésére szivárgásmentes, zárt fedéllel ellátott trágyalé győjtıt kell létesíteni,
amely könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal ellátott, megfelelı lejtéső és
zárt elfolyón keresztül van a zárt tárolóba bekötve.
(4) A trágyalé- és trágyagyőjtıt szükség szerint ki kell üríteni. A trágyalé és trágya
elszállítását, vagy mezıgazdasági felhasználását számlával, vagy a felhasználóval kötött
megállapodással köteles igazolni az állattartó.
(5) Belterületen trágyát nyitottan tárolni csak talajerı visszapótlás céljára lehet, amit az
ingatlan használója 48 órán belül köteles a földbe beforgatni. Ellenkezı esetben a trágyát
el kell szállítani.
(6) Közcsatornába (csapadék és szennyvízcsatornába) trágyalevet bevezetni tilos.
(7) Az újonnan épült állattartó épület mellett a hígtrágya és trágyalé részére zártrendszerő,
fedett tárolót kell kialakítani. A trágya szagtalanításáról gondoskodni kell. A trágyatelepet
szükség szerint kell üríteni úgy, hogy a szállítás az utakat, a közterületet ne
veszélyeztesse, ne szennyezze.
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Az állatbetegségek megelızése és leküzdése
12. §
(1) Az Állategészségügyi Szabályzat alapján a magánszemély által folytatott állattartás során
eb, macska, baromfi, három hetesnél fiatalabb bárány, kecskegida, malac és borjú és
hasonló testmérető állat hulláját az állattartó saját ingatlanán – legalább 60 cm
földtakarással – eláshatja, az ettıl nagyobb testő elhullott állatok esetében az
állategészségügyi hatóság utasításai szerint köteles eljárni. Az állattartó elhullott
állatának elszállítását és ártalmatlanítását díjfizetés ellenében kérheti.
(2) Minden állattartó köteles az állat fertızı betegségben vagy annak gyanújában történı
elhullását, vagy fertızı betegség miatti levágását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és
annak ezzel kapcsolatos további utasításait betartani.

III. fejezet
Az állattartás különös szabályai
Ebtartásra vonatkozó szabályok
13. §
(1) Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az a szomszéd lakók nyugalmát, mások
testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos
ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell
lennie, hogy azon az eb kinyúlni, kibújni ne tudjon.
(4) Harapós vagy támadó természető ebet a nap minden szakaszában csak kiszabadulását,
illetve elszabadulását megakadályozó módon szabad tartani. A közterületre nyíló
bejáraton a harapós kutyára utaló táblát jól látható helyen el kell helyezni.
(5) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak
bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került. Ez esetben a változást az új tartási helyen az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell
jelentenie.
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14. §
(1) Az ebeket évenként egyszer, a jegyzı által a helyben szokásos módon kihirdetett
idıpontban a hatósági állatorvosnál veszettség ellen - a tulajdonos költségére - be kell
oltatni a (2) bekezdésben foglaltak alapján. Az állatorvos az oltás tényét köteles igazolni.
Az oltást az ebtartó megrendelésére a tartási helyen is el lehet végezni. Ez esetben a
felmerülı többletköltséget megrendelı köteles megfizetni.
(2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a./ minden 3 hónaposnál idısebb ebet - a tudományos - kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból tartott állatok kivételével - veszettség ellen beoltani az alábbiak
szerint:
1. A 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az elsı oltást követıen 6 hónapon belül,
3. ezt követıen évenként;
b./ az eboltási könyvet megırizni, azt az oltás elvégzését ellenırzı hatósági állatorvos,
vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni;
c./ az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzı állatorvostól
pótlást kérni.
(7) A veszettség elleni kötelezı védıoltás alkalmával valamennyi beoltott ebet el kell látni az
oltás tényét bizonyító és az eb regiszteri számát rögzítı ebvédjeggyel.
(8) Amennyiben az ebvédjegy elveszett, ennek tényét haladéktalanul be kell jelenteni a
Polgármesteri Hivatalban, és kérni kell az ebvédjegy pótlását. Ha az eb elhullott, akkor az
ebvédjegyet a bejelentéssel egy idıben le kell adni.
(9) Amennyiben az eb valakit megmar, illetve embernek sebesülést okoz, az eb tulajdonosa
köteles az állatát állatorvossal megvizsgáltatni. Az állatorvosnak kötelessége a vizsgálat
eredményérıl, valamint a veszettség elleni oltásról kiállított igazolást a sérült személy
részére átadni.
15. §
(1) Közterületen illetve lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán az ebet
fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm-nél magasabb marmagasságú
fajtába tatozó ebet (pl: német juhász, óriás schnauzer, kuvasz, komondor, nagy testő
pásztor és juhászkutyák, dog, dobermann, rottweiler, argentin dog stb. és más nagy testő
fajtiszta illetve keverék kutyákat) pedig szájkosárral is el kell látni. 14 éven aluli gyermek
olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelezı.
(2) Külterületre kutyát futtatni csak szájkosárral lehet kivinni.
(3) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb 5 db eb tartható (és azok szaporulata 3
hónapos korig). A tartás a lakóépület közös használatú helyiségében, vagy annak udvarán
csak valamennyi tulajdonostárs vagy lakáshasználó hozzájárulásával történhet.
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(4) Társbérlet, albérlet, bérlıtársi jogviszony esetén az eb tartáshoz szükséges a társbérlı,
fıbérlı, bérlıtárs hozzájárulása.
(5) Családi házas ingatlanon legfeljebb 5 db eb tartható (és azok szaporulata 3 hónapos
korig). A képviselı-testület kivételesen - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat és az érintett szomszédok véleményének kikérése után- legfeljebb 10 eb tartását
engedélyezheti.
(6) Ebtenyészetet belterületen kizárólag családi házban, a képviselı-testület külön
engedélyével és a közvetlen szomszédok hozzájárulásával szabad létesíteni. Az engedély
kiadása elıtt ki kell kérni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a hatósági
állatorvos valamint a Magyar Ebtenyésztık Országos Egyesületének szakvéleményét.
(7) Az ebek csak állatkínzó módszerek alkalmazása nélkül tarthatóak, gondoskodni kell
etetésükrıl, itatásukról.
(8) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterület útjait, tereit ne
szennyezze. Az eb által keletkezı szennyezıdés azonnali eltávolításáról az állattartó
köteles gondoskodni.
(9) Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett
lehet.
16. §
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani:
a./ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve ha ott az elhelyezés
megfelelı feltételei biztosítottak;
b./ üzletbe, élelmiszer raktárba;
c./ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, kegyeleti helyre;
d./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe;
e./ óvodába;
f./ játszótérre
(A felsoroltak alól kivételt képeznek az ırzı, vakvezetı, ill. munkakutya feladatot ellátó
ebek.)
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítményekbe ill. területekre ırzı-védı eb bevihetı,
ha azt az ingatlan védelme szükségessé teszi.
(3) Élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani tilos!
(4) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, ill. szociális intézmény közelében tartott
eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az érintett intézmény mőködését zavarja, vagy
egészséget veszélyeztet, az eb eltávolítását kell elrendelni az ingatlanról.

17. §
(1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, akkor köteles annak megfelelı
elhelyezésérıl (eladás, ajándékozás, stb.) gondoskodni.
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(2) A község területén talált gazdátlan, kóbor, ill. közterületen szabadon engedett ebek
(vakvezetı kivételével) befogása és elszállítása a gyepmester feladata, aki az állatot 8
napig megfigyelés alatt tartja.
(3) Az így befogadott ebet az állattartó a fenti idıponton belül, az oltási igazolás
bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A 8 napon túl ki nem
váltott eb értékesíthetı vagy kiirtható.
Veszélyes és veszélyesnek minısített eb tartása
18. §
A veszélyes és veszélyesnek minısített eb tartására a veszélyes és veszélyesnek minısített eb
tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. /II.26./ Korm. rendelet
elıírásait kell alkalmazni, figyelemmel jelen rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Méhekre vonatkozó szabályok
19. §
(1) Méhcsaládok engedély nélkül tarthatók a település egész területén, elızetes bejelentési
kötelezettség megtartásával.
(2) Többlakásos udvaron és közös használatú kertekben méhcsaládot csak az összes lakás
bérlıjének/tulajdonosának hozzájárulásával lehet tartani.
(3) Méhészetet a szomszédos épülettel 4 méter, használatban lévı utaktól az út melletti
vízelvezetı árok külsı szélétıl számított 10 m távolságon túl szabad csak elhelyezni.
Amennyiben a szomszédos ingatlantól a 4 m távolságot megtartani nem lehetséges, abban
az esetben legalább 2 m magas tömör kerítés vagy élı sövény létesítésével kell a magasba
való kirepülést biztosítani.
(4) A hatóság indokolt esetben a legalább 2 m tömör kerítés vagy élı sövény létesítését akkor
is elrendelheti, ha a méhészet az úttól 10 m távolságon túl van. Az utak közelében történı
telepítés esetén a kaptárakat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal
ellentétes irányban legyenek.
(5) Amennyiben a méhek tartási helye nem a méhész lakásán van, úgy a tulajdonos köteles a
méhek tartási helyén a nevét és a lakcímét egy táblán feltüntetni.
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IV. fejezet
Eljárási szabályok
20. §
(1) Az e rendelet szerinti engedélyköteles állattartás esetén a tevékenység megkezdése elıtt
az állattartó köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak az ilyen irányú szándékát. A
kérelemben fel kell tüntetni: a település melyik övezetében, mely helyszínen, hány db és
milyen fajtájú állatot kíván tartani, ehhez milyen védıtávolság biztosított, az állatok
részére a minimális férıhelyet módjában áll-e biztosítani, továbbá a tartási technológia
(takarmányozás, takarítás, trágyakezelés) rövid leírását is.
(2) Állattartás céljára szolgáló épület csak építési engedély alapján, a mindenkori építésügyi,
állategészségügyi szabályok betartásával, illetıleg e rendeletben foglalt védıtávolságok
figyelembe vételével létesíthetı. Az építési engedély megadása elıtt ki kell kérni az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a hatósági állatorvos
szakvéleményét.
A beadványnak tartalmazni kell: a helyszínrıl készített helyszínrajzot, feltüntetve a
tervezett építmény távolságát a telekhatártól és a már meglévı épületektıl, egyúttal a
szomszédos épületektıl, a közúttól, közterülettıl és a vízvezetéktıl.
(3) Az állattartást megtiltó jogerıs határozat végre nem hajtása esetén az állatnak hatósági
úton történı elszállítása, szükség esetén kényszer-értékesítése is elrendelhetı. Az ebbıl
eredı összes költség az állattartót terheli.
Hatásköri szabályok
21.§
(1) Varsány községben – az ezen állattartási rendeletben szabályozott - az állattartással
kapcsolatos hatósági ügyekben a Képviselı-testület gyakorolja a hatáskört.
(2) A Képviselı-testület jelen rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a
Polgármesteri Hivatal útján látja el.
(3) Az eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt (Ket.) kell alkalmazni.
(4) Az állatoknak nem e rendelet szerinti tartása esetén – amennyiben magasabb szintő
jogszabály az intézkedésre nem a jegyzıt vagy más hatóságot jogosít fel- a képviselıtestület az állattartót megfelelı tartásra kötelezi, vagy az állattartást korlátozza, vagy
megtiltja.
22.§

Szabálysértési rendelkezések
(1)

Aki az e rendeletben foglalt valamely rendelkezést megszegi – amennyiben
cselekménye vagy mulasztása nem bőncselekmény, és nem törvény, kormányrendelet
által nevesített szabálysértés – „az állatok tartására vonatkozó helyi szabályok
megszegése” szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
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(2)

Az elsı fokú szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyzı hatásköre.

(3)

A rendeletben meghatározott elıírások be nem tartása esetén minden állampolgár
kezdeményezhet szabálysértési eljárást.

(4)

A pénzbírság megfizetése nem mentesít az egyéb jogszabályokban meghatározott
kötelezettségek teljesítése alól.

V. fejezet
Záró, hatályba léptetı és átmeneti rendelkezések
23. §
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Varsány Község Önkormányzat
képviselı-testületének 15/2004.(VI.25.) rendelete.
(3) Átmeneti szabályok.
A rendelet hatálybalépése elıtt megkezdett és jelenleg is folyó állattartás továbbra is
folytatható a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával, a
lakókörnyezet zavarása nélkül, de a meglévı darabszám az e rendeletben meghatározott
besorolásnak megfelelıen 2013.06.30-ig kialakítandó.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
(4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Varsány, 2011. február 7.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyzı

Kihirdetve:

Varsány, 2011. február 8.

Bárány Erzsébet
jegyzı
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1. számú melléklet

Új állattartó épület engedélyezése, illetve bıvítése során kötelezıen betartandó
védıtávolságok meghatározása

(1) Az állattartásra szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, trágyatároló, trágyalé-tároló,
stb.) elhelyezésére megállapított minimális védıtávolságok:
a) nagytestő haszonállat esetén:
- szomszédos lakó- vagy üdülıépülettıl
20 m,
− szomszédos telek határától:
1,5 m,
(ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)
- ásott kúttól
15 m,
- fúrt kúttól
10 m,
- fürdımedencétıl
10 m,
- hátsó kerttıl
6 m,
1 m;
- közterülettıl
b)

közepes- és kistestő haszonállat, prémes haszonállat esetén:
- szomszédos lakó- vagy üdülıépülettıl
10 m,
− szomszédos telek határától:
1,5 m,
(ha nincs tömör fal vagy zárt kerítés)
- ásott kúttól
15 m,
- fúrt kúttól
5 m,
- fürdımedencétıl
5 m,
- hátsó kerttıl
6 m,
- közterülettıl
1 m;

c)

trágya- és trágyalé tároló minimális távolsága:
- szomszédos lakó- vagy üdülıépülettıl
- szomszédos telek határától:
- ásott kúttól
- fúrt kúttól
- fürdımedencétıl
- hátsó kerttıl
−

közterülettıl

20 m,
1,5 m,
15 m,
10 m,
10 m,
6 m,
1 m;

(2) A kishaszonállat, a prémes haszonállat valamint a kedvtelésbıl tartott állatok tartása
esetén (a kutya macska kivételével) 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.
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