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Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képvisel testülete
a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete
az állattartás szabályairól
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselı testülete ( a továbbiakban :
képviselı testület ) az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. számú törvény 16. § . (1) bekezdése által biztosított jogkörében
eljárva az állategészségügyrı l szóló a 2001. évi XXII. törvénnyel módosított 1995.
évi XCL. törvény, az állategészségügyi szabályzat kiadásáról rendelkezı 41/1997.
(V.28.) FM rendelet 1. 2. 3 számú melléklete, valamint az állatok védelmérı l és
kíméletérı l szóló 1998. évi XVIII. törvény és a 32/1999. (III.21. ) számú, valamint a
20/2001. (III.9.) számú FVM rendeletek figyelembevételével, az állattartás helyi
szabályaira vonatkozóan az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §. E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elı segítik az
állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését és
biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne
veszélyeztesse.
2.§. E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén magán és jogi
személyek által folytatott állattartási tevékenységre terjed ki - a Határı rség ,
Rendı rség, a VÁM- és Pénzügyı rség és szervei kivételével.
3.§. E rendelet alkalmazásában
a) állattartás : olyan tevékenység amelynél az állat tartása állati eredet ő termék
elı állítására ( pl. hús, tej, tojás, gyapjú ) , munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésre irányul.
Nem minı sül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése, vagy feldolgozás
céljából vásárolt, állatok legfeljebb egy hétig történı átmeneti tartása;
b) nagyállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér;
c) kisállat : sertés, juh, kecske;
d) egyéb kisállat : baromfifélék, galamb, házi nyúl;
e) prémes állat : nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény;
f) egyéb állatok : Magyarországon nem honos állatok ( pl. strucc) ;
g) haszonállatı: a továbbiakban a b) - f) pont alattiak;
h) kedvtelésb l tartott állat : eb, macska, díszállat ( pl. díszmadár, díszhal )
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II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
4.§. (1) A nagyközség 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 az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása, építési engedély alapján történhet a közegészségügyi ,
állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával.
Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védı távolságokat e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
5.§. (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezı életfeltételeinek
biztosításáról , a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertı tlenítésérı l, 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 állatorvos igénybevételérı l gondoskodni.
Az állattartó jogosult eldönteni, hogy az állatorvosi szolgáltató ( magánállatorvosi )
tevékenységre , mely arra jogosultat veszi igénybe.
(3) Az állattartó köteles jogszabályban meghatározott fajú és létszámú ( haszonállatvállalkozás, nagyüzemi gazdálkodás ) állat tartása esetén állomány-nyilvántartást
vezetni és az állatorvosi ellátást írásbeli szerzı déssel biztosítani, az állat ( ok)
állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvos, illetve a települési önkormányzat
jegyzı jét a tartott állatok fajáról, létszámáról az állatok tartási helyérı l és a fent
felsoroltakban bekövetkezett változásról azonnal tájékoztatni.
(4) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı
elhelyezésérı l gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezésérı l gondoskodni nem
tud, úgy elı zetes bejelentés alapján - a felmerülı költségek megtérítése ellenében az állat elszállításáról az önkormányzat - külön szerzı désben foglalt megállapodás
alapján - gyepmester útján gondoskodik.
(5) Tilos az állattartó által megunt, vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot
szabadon engedni, elhagyni.
6.§. Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne
okozhasson. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet a
lakóépületek közös használatú területét és helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát,
loggiáját, illetve semminem ő tartozékát ne szennyezze.
7.§. Az állattartó - jogszabályban meghatározott esetekben - a ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között
tenyésztett, vadon élı , hasított körm ő haszonállatok ( pl. vaddisznó, dámvad, ı z,
szarvas, muflon ) tulajdonjogának, illetı leg az állat állategészségügyi
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forgalomképességének igazolására köteles marhalevelet vagy a külön jogszabály
szerinti, annak megfelelı okiratot ( a továbbiakban : marhalevél ) váltani.
8.§. Veszélyes állat tartása, országba történı behozatala elı zetes hatósági
engedélyhez kötött ( pl.strucc ).

III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
8.§. Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási
övezetekre tagozódik:
a) családi házas övezet
b) társasházi övezet ( társasház )
c) üdülı övezet
d) külterületi övezet.
9.§. A nevelési - , oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény,
gyógyszertár, temetı , élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység
területén és annak 50 méteres körzetén belül, valamint társasházi lakóépületekben
és azok telkén ( egyéb kisállat kivételével ) - függetlenül attól, hogy az intézmény
illetı leg az ingatlan a 8. §. értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik - tilos
haszonállatot tartani.
10.§. (1) Családi házas övezetben a 800 m2-t meg nem haladó terület ő ingatlanokon
tartható :
a) saját ellátásra nevelt maximum 3 kisállat;
b) egyéb kisállatból - galamb kivételével - maximum 50;
c) 2 eb , 2 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig, egyéb kedvtelésbı l
tartott nem veszélyes állat ( pl. díszmadár, díszhal, aranyhörcsög );
(2) Családi házas övezetben a 800 m2-t meghaladó terület ő ingatlanokon a
vonatkozó jogszabályok és e rendelet elı írásainak betartásával valamennyi
haszonállat tartható, a 3.§. e) és f) pontjában felsoroltak kivételével. A tartható
állatszám maximum 2 nagy állat, 20 kisállat, 50 db egyéb kisállat, 2 eb, 2 macska,
valamint mindezek szaporulatai, maximum 3 hónapos korukig, illetı leg az anyától
való elválasztásukig és az egyéb kedvtelésbı l tartott nem veszélyes állat.
11.§. Társasházi lakásban 1 eb, 1 macska, legfeljebb 2 pár díszmadár, maximum 20
db díszhal. Tenyésztési ,szaporítási tevékenység társasházi lakásban nem
folytatható.
12.§. Külterületen - a vonatkozó jogszabályok és e rendelet elı írásainak betartása
mellett - létszámkorlátozás nélkül, valamennyi a 3. §.-ban felsorolt állat tartható.
13.§. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag - és
szivárgásmentes megfelelı lejtés ő , csúszásmentes szilárd padozattal, valamint
hézagmentesen fedett és zárt trágyagy őjtı vel kell ellátni.
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 5 nagyállatnál vagy
20 kisállatnál több haszonállatot tart a tulajdonos gazdasági udvart kell kialakítani .
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Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos
ingatlanhoz. A kerítéstı l számítva legalább 1 m-es sávot szabadon kell hagyni, amit
sövénnyel kell beültetni.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, szükség szerint de évente
legalább két alkalommal fertı tlenítı meszelést kell végezni.
Élı sködı k (pl: patkányok ) és rovarok ( pl: legyek) irtásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
(4)
Az
alkalmazott
tartási
rendszernek
biztosítani
kell
az
állatok
megfigyelhetı ségének lehetı ségét, valamint az etetı - és itató berendezésekhez való
akadálytalan hozzáférhetı séget.
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése , gyógykezelése céljára
helyet kell biztosítani.
14.§. (1) Az állattartásra szolgáló építmények szellı zı nyílásait a saját udvar felé kell
kiképezni.
(2) A keletkezı b őzös gázok áramlását természetes , vagy mesterséges szellı zéssel
a magasba kell terelni.
15.§. (1) Belterületen a trágya- trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát
és aljazatát pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az
ammónia- képzı dés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.
(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni, a szilárd trágyát szalmával
keverve kell tárolni.
(3) A külterületen a trágya tárolása lakóépülettı l ideiglenes tartózkodásra használt
gazdasági épülettı l legalább 30 m távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával ,
fóliával lefedve kell tárolni.
(4) A trágya - és trágyalégy őjtı kiürítésérı l szükség szerint kell gondoskodni. A
tárolóból a trágyalé kifolyását, illetı leg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell
akadályozni.
(5) A haszonállatok alom nélküli hígtrágyás tartása tilos.
IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
16.§. (1) Az eb tulajdonosa köteles az önkormányzat jegyzı jének ( továbbiakban :
jegyzı ) bejelenteni :
a) minden 3 hónaposnál idı sebb ebet ;
b) elhullott, vagy elveszett ebet ;
c) ha az eb tartási helye 3 hónapnál hosszabb idı re megváltozik ( megváltozott ) ;
d) ha az eb új tulajdonoshoz került .
(2) A bejelentési kötelezettség kiterjed - a 3 hónaposnál idı sebb - vásárolt, kapott,
talált ebekre is.

5

(3) Az (1) bekezdés c) - d) pontja esetében a változást az új tartási hely jegyzı jének
is be kell jelenteni.
(4) Az (1) bekezdés a), c), d) pontjai, valamint a (2) bekezdésben foglaltak esetén a
bejelentéskor be kell mutatni a legutóbbi veszettség elleni védı oltást bizonyító
„Eboltási igazolvány”-t is.
(5) A jegyzı nek a bejelentett ebekrı l nyilvántartást ( kartont ) kell vezetni és annak
tartalmaznia kell
- az ebtulajdonos nevét és pontos lakcímét,
- az eb azonosítási adatait (fajtája, neme ,színe, ivara, születési éve, jelölési száma),
- a veszettség elleni védı oltások idı pontját.
17.§. (1) Az eb tulajdonosa köteles :
a) minden 3 hónaposnál idı sebb ebet , saját költségére az arra jogosult m őködési
engedéllyel rendelkezı állatorvossal (hatósági vagy magán ) veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint :
1. a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az elsı oltást követı en 60 napon belül,
3. ezt követı en évenként ;
b) az eboltási könyvet megı rizni, azt az oltás elvégzését ellenı rzı hatósági
állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás
esetén az új tulajdonosnak átadni;
c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzı állatorvostól
pótlását kérni;
Veszettség elleni oltásra csak a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel
rendelkezı oltóanyag használható. Polivalens ( kombinált ) vakcina csak veszettség
ellen monovalens (csak veszettség ellen védelmet nyújtó ) vakcinával kétszer oltott
ebeknél alkalmazható.
Az eb tulajdonosa továbbá köteles d) a lakásban tartott közterületre is kivitt ebeket fertı zı , illetve undorkeltı
betegségekre külsı és belsı parazitákra ( élı sködı kre ) legalább 6 hónaponként
megvizsgáltatni és saját költségére szükség szerint kezeltetni és azt igazoltatni.
f) a házı rzı eb tulajdonosa köteles az állatot és annak ólját ( tartózkodási helyét )
külsı élı sködı ktı l folyamatosan, de legalább egyszer évente rovarirtó szerekkel,
vagy más módon mentesíteni.
(2) Az évenkénti (és az induló ) veszettség elleni védı oltás és vizsgálat történhet - szervezetten, a kerületi fı állatorvos engedélye alapján ( adminisztratív
lebonyolítás a jegyzı feladata,
- egyénileg, melynek ügyintézéssel kapcsolatos feladatai a tulajdonost ( tartót )
és a m őködési engedéllyel rendelkezı állatorvost terhelik.
(3) Az elsı veszettség elleni védı oltás ( állatorvosi vizsgálat alkalmával ) az eb
tulajdonosa ( tartója ) az állatorvos által kiállított „Eboltási igazolvány” -t kap, melynek
tartalmaznia kell
- a veszettség elleni védı oltások idı pontjait,
- egyéb fertı zı betegségek elleni védı oltásokat,
- egyéb betegségekre, külsı és belsı élı sködı kre irányuló vizsgálatok idı pontjait,
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- a tulajdonosra és az ebre vonatkozó adatokat .
Az egyéb fertı zı betegségek elleni védı oltások elvégeztetése ajánlott.
(4) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az a falszomszéd, továbbá a közös
lakást használók nyugalmát tartósan, vagy rendszeresen ne zavarja, szabad
mozgásukat ne gátolja. Az érintett lakók a leírtak be nem tartása esetén az ebtartás
korlátozását vagy megszüntetését kérhetik. Az érdekeltek nyilatkozatai és a
szakhatóságok véleménye alapján a jegyzı az ebtartást korlátozhatja vagy
megtilthatja.
18. ı§. (1) Pitt bull terrier és keveréke, valamint egyéb fajtájú veszélyesnek
min sített eb, csak az 1996. évi CVIII. tv. és végrehajtására kiadott 35/1997. (II.26.)
Korm. rendelet, illetve a 15/1997. ( III. 15.) BM. és a 15/1997. (III. 15.) FM. rendelet
alapján - az önkormányzat jegyzı jének engedélyével tartható, mely engedély egy
évig érvényes.
(2) A rendelet 10.- és 11. §-ában leírt számoktól eltérni csak valamennyi közvetlen
szomszéd írásos hozzájárulásával lehet.
Pitt bull terrier és keveréke, illetve egyéb fajtájú veszélyesnek minı sített eb,
maximum 1 és csak engedéllyel tartható.
(3) Társasházban a tulajdonostársak közgy őlése határoz az állattartás mértékérı l és
szabályairól.
(4) Eb- és macskatenyészet csak az állategészségügyi, közegészségügyi, építészeti
elı írások betartásával közvetlen szomszédok írásos hozzájárulásával, a jegyzı
engedélyezı határozata alapján folytatható.
Az ebtenyészet folyamatos állatorvosi ellenı riztetése a tulajdonos költségére
kötelezı .
19.§. (1) Ebet közterületen vezetni, sétáltatni - a kijelölt futtató, oktató helyek
kivételével- csak pórázon lehet.
ı
Pitt bull terrier és keveréke közterületre nem vihet .
(2) Viador - ebek ( harcikutyák ) : amerikai staffordshire terrier, staffordshire
bullterrier, bullmasztiff, bullterrier, tosa-inu, argentin dog, bordeaux-i dog, fila
brasileiro, badog ( keverék viador kutya ) és fajtától függetlenül minden harapós
vagy támadó természet ő ebet harapási lehetı séget kizáró szájkosárral kell ellátni és
rövid pórázon kell vezetni.
Hatósági határozattal veszélyesnek minı sített ebet közterületen vezetni csak a
harapás lehetı ségét megakadályozó, biztonságos fém szájkosárral és a kibújást
megakadályozó fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb ( nem kihúzható )
pórázon, a tartási engedélyre jogosultnak szabad.
Az ebet pórázról elengedni és a szájkosarat levenni tilos.
(3) Veszélyes és veszélyesnek minı sített eb , olyan megfelelı en zárt, bekerített vagy
elkerített ( kennel ) tartható, amely megakadályozza az ebnek közterületre történı ,
felügyelet nélküli kijutását, illetve ,hogy az eb embernek vagy állatnak sérülést
okozzon.
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A kennel minimális nagysága 2 x 2 méter kell, hogy legyen, az a szomszéd
kerítésére nem építhetı , a minimum 1 méter távolságot a kerítéstı l be kell tartani és
a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni.
A veszélyes és veszélyesnek minı sített eb tartására szolgáló ingatlan be-, illetve
kijáratain : „ Vigyázat ! Veszélyes eb ! ” feliratú táblát kell elhelyezni, az ebet ábrázoló
grafika feltüntetése is szükséges. A táblát jól látható helyen kell elhelyezni.
A veszélyes és veszélyessé minı sített eb nyakörvén jól látható jelzést ( „bilétát „)
kell elhelyezni, mely piros szegély ő, fehér korong, legalább 5 cm átmérı j ő és
tartalmazza a tulajdonos nevét és lakcímét, illetve az eb azonosító számát, valamint
fekete szín ő „ Veszélyes ! „ feliratot.
(4) A bekerítetlen telek ebtartás szempontjából közterületnek minı sül , ott eb
szabadon nem tartható.
(5) A szabadban ( udvarban ) tartott harapós és támadó természet ő ebet , illetve a
bekerítetlen telken tartott ebet biztos módon minimum 4 m-es huzalhoz csatlakozó
legalább 2 m-es , mindkét végén forgócarabinerrel ( csatlakozó ) ellátott lánccal
megkötve kell tartani és a ház ( telep ) illetve a bekerítetlen telek bejáratánál (
területhatárán ) megfelelı figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.
Eb megkötés nélkül csak zárt udvarban, telepen, a kiszabadulást és a szomszédos
ingatlanokra történı bejutást, valamint a kerítés résein történı kitörést biztosan
megakadályozó módon tartható.
A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelı ólat kell
építeni ( készíteni ) .
(6) A tulajdonos ( tartó ) köteles - közterületen ( sétáltatás, futtatás ) - az eb által
okozott szennyezı dést ( ürüléket ) azonnal összetakarítani és eltávolítani.
20.§. (1) Tilos ebet bevinni, illetve beengedni
- élelmiszer elı állító, raktározó és forgalmazó építményekbe, illetve
helyiségekbe,
- egészségügyi és oktatási ( óvoda, bölcsı de, iskola ) intézményekbe
és helyiségekbe,
- gyermekjátszótérre, nyilvános ( szabad ) - strand területére.
(2) Az eb (ek) által okozott mindennem
ő kárért, tulajdonjogilag és anyagilag
ı
egyaránt a tulajdonos ( tartó ) felel s.
(3) Az eb tulajdonosa köteles annak kielégítı módon tartásáról gondoskodni,
megbetegedés esetén azt gyógyíttatni.
21.§. (1) Ebet kínozni szigorúan tilos.
(2) Aki az állatok védelmérı l és kíméletérı l szóló 1998. évi XXVIII. törvény elı írásait
megszegı állatvédelmi bírságot köteles fizetni :
- A bírság összege 5000. - Ft-tól 150. 000. - Ft-ig terjedhet.
- A bírságot feladatkörében a ( 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján ) :
a) a település jegyzı je,
b) az illetékes Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenı rzı Állomás
c) a természetvédelmi hatóság szabja ki.
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A bírság az azt kiszabó szerv bevételét képezi, amelyet kizárólag az állatvédelemmel
kapcsolatos kiadási többletének fedezeteként használhat fel.
22.§. (1) Ha az eb embert harapott ( mart ) tulajdonosa köteles a jegyzı t - a megmart
személy adatainak pontos közlésével - azonnal értesíteni, aki az állategészségügyi
illetve egészségügyi szervek felé a szükséges intézkedést megteszi.
Az eb megfigyelés alá helyezése a hatósági állatorvos rendelkezése szerint a
tulajdonos házánál vagy az általa megjelölt helyen - költségére- történik. A
megfigyelés tartama alatt az ebet megkötve vagy bezárva kell tartani.
E rendelkezés csak a veszettség- fertı zésre nem gyanús oltott ebekre vonatkozik.
(2) Veszett veszettségre vagy annak fertı zésére gyanús eb esetében az
Állategészségügyi Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Minden orvos köteles ebtı l származó sebesülés észlelésérı l az eset helye szerint
illetékes jegyzı t értesíteni, aki az állategészségügyi szervek felé intézkedik.
23.§. (1) Az Állategészségügyi Szabályzat értelmében köteles a jegyzı elkobozni
(befogatni ) illetve az eb leöletésérı l gondoskodni
- ha azt az elı zı évi védı oltás alól elvonták és január 31-ig történı
felszólításra, 15 napon belül, annak elvégeztetésérı l nem gondoskodtak,
megtörténtét nem igazolták,
- a belterületen felügyelet nélkül hagyott kóbor ebet (ket) .
A leölést elrendelı határozatot a kerületi fı állatorvos adja ki és végrehajtásáról a
jegyzı gondoskodik - a leöletés kártalanítás nélkül történik ( 1991. évi XX. tv. 40.§ b.
pontja alapján ).
Befogott eb az állat igazolt tulajdonosának védı oltás megtörténtének igazolása
mellett 8 napon belül a felmerült költségek befizetése után visszaadható.
Azon túl értékesíthetı vagy leölethetı .
(2) Külterületen talált gazdátlan ebeket, macskákat vadászfegyverrel rendelkezı
személyek kötelesek lelı ni és ártalmatlanná tenni, veszettség- gyanú esetén a hulla
megı rzése és érintetlenül hagyása mellett a jegyzı t értesíteni.
(3) Az eb életét csak elfogadható ok és körülmény miatt lehet, illetve szabad
kioltani.
Az eb életének kioltása kizárólag kábítás után történhet, kivéve ha az eb életének
kioltását szükséghelyzet indokolja.
24.§. (1) A rendelet elı írásainak be nem tartása esetén köteles a jegyzı
szabálysértési eljárást kezdeményezni.
(2) A BTK. 266. §. (1) bekezdés a) pontja alapján aki veszélyes, vagy veszélyesnek
minı sített ebet engedély nélkül tart, vagy a tartására vonatkozó szabályokat
megszegi vétséget követ el és 2 évig terjedı szabadságvesztéssel büntethetı .
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V. fejezet
Eljárási szabályok
25.§. (1) E rendelet szabályainak megsértése esetén - amennyiben az intézkedésre
jogszabály nem a jegyzı t vagy más szervet jogosítja fel - a jegyzı az állattartót
megfelelı tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza, vagy megtiltja.
A jegyzı eljárására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
megállapított kivételekkel az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
módosított 1957. évi IV. törvényt kell alkalmazni.
(2) Eb és macskatenyészetek m őködését - elı zetes állategészségügyi hozzájárulás
alapján - a jegyzı engedélyezi.
26.§. (1) Önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértést követ el és 30.
000. - Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az aki, az e rendeletben elı írtakat
megszegi, illetve az abban foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetı jét 500. - 10. 000. - Ft -ig terjedı helyszíni
bírsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott dolgozója , valamint a
rendı r.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
27. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2002. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetésérı l a jegyzı a Szervezeti és M őködési Szabályzatban
elı írtak szerint gondoskodik.
Hegyeshalom Nagyközség
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidej őleg
Önkormányzata többször módosított 4/1993. (V.21.) sz. Ökt. rendelete az ebtartásról
hatályát veszti.
(4) Az állattartó az állattartást - ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen , vagy meg
nem engedett mértékben folytatja - köteles e rendelet hatályba lépésétı l haszonállat esetében 2 éven belül, kedvtelésbı l tartott állat ( házı rzı eb is )
esetében 6 hónapon belül megszüntetni, illetve az elı írt mértékre csökkenteni.
Hegyeshalom, 2001. december 6 .

Vincze Zoltán sk.
polgármester

Dr. Szegedi
ı János sk.
jegyz

Záradék : A rendelet kihirdetése 2001. december 15-én megtörtént.
Hegyeshalom, 2001. december 15.
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Dr. Szegedi János
sk.
ı
jegyz

1. számú melléklet

ı

Az állattartás céljára szolgáló létesítmény
építése, b vítése esetén betartandó
ı
véd távolságok

a védı távolság méterben meghatározva

nagyállat és kisállat
- 25 állatig

lakóépülettı lpihenı épülettı l

vertkút

ásottkút

10 m

10 m

10 m

- 25 állat felett

20 m

10 m

50 m

egyéb kisállat
- 200 állatig
- 200 állat felett

10 m
15 m

5m
10 m

10 m
15 m

Zárt technológiával történı korszer ő állattartásnál - a szakhatóságok egyetértése
esetén - az elı írt védı távolságok legfeljebb 30 %-al csökkenthetı k.
Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény,
egyéb közintézmény, élelmiszer-elı állító vagy értékesítı egység van, állattartás
céljára szolgáló építmény létesítését tilos engedélyezni.
Amennyiben az elı bb megjelölt egységek 50 - 100 méter távolságon belül vannak,
úgy az ÁNTSZ és az Állategészségügyi Hatóság véleménye alapján kell a
védı távolságot meghatározni.

