A Jobbágyi Községi Önkormányzat
6/2001. /VI. 1./ számú rendelete
az állattartásról

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati törvény
/1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése/ alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Jobbágyi község közigazgatási területén, azon
természetes és jogi személyekre, akiknek a tulajdonában, használatában,
kezelésében lévő ingatlanon állattartás folyik.
/2/ Ezen rendelet előírásait és az 1-3. számú mellékletékben foglaltakat kell
alkalmazni az állatok belterületen, külterületen való tartására és az ezt szolgáló
melléképületek elhelyezésére, a meglévő épületek rendeltetés szerinti
hasznosítására, az állati hullák ártalmatlanná tételére.

2. §.
A rendelet alkalmazása szempontjából az állatok:
a) nagy haszonállatok /ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly/
b) haszonállat /sertés, kecske, juh/
c) kis haszonállat /baromfi, prémes állat, galamb, méh/
d) társállatok /eb, macska/
e) díszállatok /madarak, halak, kistestű rágcsálók, hüllők/
kivéve a vadon élő fajok egyedi és védett hazai fajok.

3. §.
/1/ A jelenleg hatályos Országos Településrendezési és Építési Követelmények
/OTÉK/ és a hatályos településrendezési terv szerint a településközpontban és
vegyes övezetben az állattartás az alábbiak szerint engedélyezett.
a) kutya, macska, díszállatok, galamb és méh tartható,
b) többszintes lakóépületben, amely több lakást foglal magába, lakásonként
legfeljebb két kutya, két macska és díszállatok tarthatók.

4. §.
/1/ Település központban a hatályos községrendezési terv szerint az állattartás az
alábbiak szerint engedélyezett:
a) haszonállatot és kishaszon állat tartható /sertés, kecske, juh, baromfi,
prémes állat, galamb, méh/,
b) sertésből, juhból, kecskéből együttesen vagy fajtánként külön-külön
legfeljebb öt állat tartható,
c) zártsorú lakótelken sertés, juh, kecske együttesen maximum három
darab, csak zártrendszerű trágyakezelés mellett tartható,
d) intézményterületen állattartás nem engedélyezett.
/2/ A hatályos községrendezési terv szerint falusias jellegű lakóterületen nagy
haszonállat, haszonállat, kis haszonállat, társas állat, díszállat egyaránt tartható.
5. §.1
6. §.
/1/ Baromfit a lakóépülethez tartozó telken ezen célra épített melléképületben
vagy ólban kell tartani.
/2/ Galambot több lakásos épületben illetve annak padlásán tartani tilos.
/3/ Galambdúcot a szomszédos főépülettől legalább 10 m-re lehet elhelyezni, ha
az épület lakás céljára szolgál.
7. §.
Méhészetet külön jogszabályban foglaltak betartásával lehet létesíteni illetve
fenntartani. /2. számú melléklet/
8. §.

/1/ Eb csak elkerített /zárt udvarban, ennek hiányában csak megkötve illetve zárt
kennelben tartható.
/2/ Kutyát közterületre felügyelet nélkül kiengedni tilos.
/3/ Az eb tartója köteles az eb tartási helye szerint illetékes jegyzőnek
bejelenteni, ha az állat a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett,
illetve tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, új
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tulajdonoshoz került.
/4/ Minden három hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa vagy tartója köteles
évenként - három hónapos kort elérteket harminc napon belül, majd - hat
hónapon belül ismételten a saját költségére veszettség ellen beoltatni.
/5/ Ebet közterületen pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni.
/6/ Tilos ebet bevinni, beengedni:
a) vendéglátó egységbe,
b) vendégforgalmat lebonyolító más helyiségbe,
c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére,
valamint kegyeleti helyre,
d) egyéb középületbe.
/7/ Kóbor, felügyelet nélkül hagyott ebek összegyűjtéséről és elhelyezéséről
meghatározott időközönként a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
/8/ Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az más nyugalmát ne
zavarja.
/9/ A veszettség ellen be nem oltott ebet, valamint az állatállomány egészséget
veszélyeztető, nem gyógyítható betegség tüneteit mutató vagy betegségre
gyanús ebet és macskát kártalanítás nélkül ki kell irtani.
/10/ Veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról külön jogszabály
rendelkezik. /2. sz. melléklet/
/11/ Veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
külön jogszabály rendelkezik. /2. sz. melléklet/

9. §.
/1/ Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles
biztosítani, szükség szerint takarítani, időszakonkénti fertőtlenítését elvégezni, a
kártékony állatok, rágcsálók, legyek, rovarok irtásáról rendszeresen
gondoskodni.
/2/ Az állati trágyát naponként, illetve szükség szerint kell a trágya tárolására
kialakított gödörbe vagy a föld fölé épített tárolóba kihordani.
/3/ Az állattartó az ammónia képződés csökkentése érdekében az állatok
tartására szolgáló létesítményeken belül és kívül a trágyát szakszerűen köteles

tárolni és különböző vegyszerekkel /klórmészpor/ kezelni.
/4/ Indokolt esetben egyes területeken a hatósági állatorvos és a tisztiorvos
véleménye alapján zárt trágyatároló építését lehet elrendelni.
/5/ Az állattartó köteles biztosítani, hogy a trágyalé közterületre vagy a
szomszéd lakótelkére ne folyjon, és lehetőség szerint saját lakótelkét ne
szennyezze, a talajt ne fertőzze.
/6/ Trágyát elszállítani csak mezőgazdasági művelésű földterületre szabad, Ha a
szállítás belterületre történik, akkor 24 órán belül a földbe kell forgatni.
/7/ Szállítás közben, ha a közterület szennyeződne az azt előidéző köteles
gondoskodni a további szennyeződés megakadályozásáról és a beszennyezett
terület tisztításáról és fertőtlenítéséről.
/8/ Az állattartó külön jogszabályokban meghatározott esetekben köteles a tartás,
szerzés, szerzés vagy elidegenítés helye szerinti illetékes jegyzőnél az állat
tulajdonjogának és állategészségügyi forgalomképességének igazolására
marhalevelet váltani.
10. §.
A község belterületén, közterületen állatot legeltetni, vagy felügyelet nélkül
hagyni tilos.
11. §.2

12. §.
/1/ Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - különösen a bejelentési
kötelezettség alá tartozó állatbetegségek és egyes állategészségügyi szabályok
vonatkozásában - a mindenkor hatályos állategészségügyi jogszabályok, a
közzétett állategészségügyi szabályzat és építésügyi jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
/2/ Az önkormányzati rendeletben foglaltak ellenőrzéséről a Polgármesteri
Hivatal és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, továbbá
hatósági állatorvos gondoskodik a hatályos jogszabályokban meghatározott
feladatkörükben eljárva.
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13.§.
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a
a) 3. §. /1/ bekezdés a./, b./ pontja,
b) 4. §. /1/ bekezdés a./, b./, c./, d./ pontja,
c) 6. §. /1/, /2/ bekezdés,
d) 8. §. /1/, /2/, /3/, /5/, /6/, /8/ bekezdés,
e) 9. §. /1/, /2/, /3/, /5/, /7/, /8/ bekezdés,
f) 10. §.,
g) 11. §. /1/, /2/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.
/2/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az eljárás alá vont személy
lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.
/3/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja az eljárás alá
vont személy tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerint
illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

14. §.
/1/ Ezen önkormányzati rendelet 2001. június 1. napján lét hatályba.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/1992. /IV.28./ számú
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Jobbágyi, 2001. május 22.

Majoros László
polgármester

Molnár Miklósné
jegyző

1. számú melléklet

Állattartásra szolgáló melléképületek létesítésének védőtávolságai

1. Saját szükségletnek megfelelő mértékű állattartás esetén:
Nagy haszonállat / szarvasmarha, ló, szamár, öszvér /:
Haszonállat / sertés, juh, kecske /:
Kis haszonállat / baromfi, nyúl, galamb /:
/ együttesen 50 db /

2 db
5 db
30 db

Az állatok istállója. ólja, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója
védőtávolságai:
Lakóépülettől
Ásott kúttól
Fúrt kúttól
Csatlakozó vízvezetéktől
Vízvezetéki kerti csaptól

10 m
15 m
5m
2m
3m

2. Kistermelői állattartás esetén:
Nagy haszonállat:

Haszonállat:
Sertés:

Juh, kecske:
Kis haszonállat:
Baromfi:

5 db
6-20 db
21-30 db

5 db
6-20 db
20 db felett az állatok száma
és a védőtávolságok egyeznek,
maximum 100 db-ig.

10 m
20 m
30 m

10 m
20 m

5 db állat felett a tartást mezőgazdasági
övezetben javasoljuk engedélyezni.
1-100 db
101-500 db
501-1000 db
1001-2000 db

10 m
20 m
40 m
60 m

2001-3000 db
3000 db felett

80 m
100 m

Nyúl, nutria, prémgörény:
30-50 db
51-100 db
101-200 db
201-300 db
300 db felett

30 m
40 m
60 m
80 m
100 m

Prémróka tartására szolgáló épület létesítését 100 m védőtávolság biztosításával
lehet engedélyezni.
3. Nagyüzemi mértékű állattartás esetén a létesítményekre megállapított
védőtávolság 1000 m.

2. számú melléklet

Külön jogszabályok

1. 15/1969. /XI.6./ MÉM rendelet a méhészetről
2. 35/1997. /II.26./ Kormányrendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb
tartásáról és a tartás engedélyeztetésének szabályairól
3. 8/1999. /VIII.13./ KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes
állatokról és tartásuk engedélyeztetésének részletes szabályairól

3. számú melléklet3
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