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hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Kétpó Községi Képviselő-testülete
Kétpó
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálata folyamán került sor a rendelet
felülvizsgálatára, s az új jogalkotási törvény rendelkezéseinek figyelembevételével új
önkormányzati rendelet megalkotására.
A helyi állattartás szabályairól szóló 11/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) jelenlegi formájában nem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
A Rendelet ellentétes a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) és
az IRM rendelet által támasztott jogalkotási/jogszabály-szerkesztési követelményekkel:
- a rendelet megjelölése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek,
- a rendelet bevezető részét ki kell egészíteni a rendeletalkotásra felhatalmazást adó
jogszabállyal, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésével.
Tekintettel a Jat. által felállított tilalomra, miszerint a rendelet bevezető része nem
módosítható, indokolt a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése.
A szabályozási tárgykört érintően nem történt jelentős változás, az új jogalkotási
szabályozásnak történő megfeleltetés céljából kikerültek az új rendeletből azon
rendelkezések, melyeket felsőbb szintű jogszabály megismétel.
A Rendeletből kiemeltük az eb nyilvántartására vonatkozó részt, mivel ezen feladat már nem
a Polgármesteri Hivatal hatásköre.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kétpó,2012.augusztus

Finta Adrienn
jegyző

KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
…./2012. (…) Önkormányzati rendelete
A helyi állattartás szabályairól
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10.§ a) pontja alapján át nem ruházható hatáskörében az 1. § (3) bekezdésben és
a 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
31. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - figyelemmel az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 36.
§ (5) bekezdésére és az állategészségügyi szabályzatról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1.
mellékletére az állattartás helyi feltételeit a következők szerint szabályozza:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.Az önkormányzati rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz- és állategészségügyi, állatvédelmi és
építésügyi követelményeket figyelembe véve meghatározza az állattartás feltételeit, kijelölje
az állattartás céljára alkalmas, illetve arra nem használható területeket, meghatározza az
állattartásra szolgáló építmények elhelyezésének feltételeit.
2.§ E rendeletben foglaltakat Kétpó Község közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az
állatot vagy az állatállományt tart, gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi, háztáji állattartás folyik,
illetve kedvtelésből állatot tartanak.
2. Az önkormányzati rendelet hatálya
3.§ E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) cirkuszra, állatkiállításra,állatkereskedésekre, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre,
nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, gyepmesteri telepre,
b) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a
közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint
c) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.
4.§ (1)A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi,
állatvédelmi,környezetvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban meghatározott
feltételek mellett, a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása nélkül lehet.
(2) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, melléképületben zárt helyen
3 napig való kishaszonállat tartás.

3. Értelmező rendelkezések
5.§
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) állat: haszonállat, kedvtelésből tartott állat,
aa) haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat
nagytestű haszonállat: szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, öszvér, vadon élő állatok pl.:
vaddisznó, szarvas, őz , dám, muflon, stb.. haszonállatként való tartása,
kistestű haszonállat: juh, kecske, sertés, stb.
egyéb kistestű haszonállat: baromfi és egyéb szárnyas állatok pl. tyúkfélék, kacsa, liba,
pulyka, fácánfélék, galamb, méh, stb.
prémes haszonállat: nyúl, nutria, csincsilla, nyérc, görény, pézsma stb.
ab) kedvtelésből tartott állat: 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) a) pontja szerint
b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli
E rendelet alkalmazása szempontjából: egy ingatlanon állattenyésztéssel foglalkozók és/vagy
közös háztartásban élők egy állattartónak minősülnek.
c) ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása alapján
az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges tartás, gondozás
időtartama alatt stb.) ellátó személy. Amennyiben nem nagykorú, cselekvőképtelen vagy
korlátozottan cselekvőképes személy az eb tulajdonosa, az állattartási szabályok betartásáért
az ebtartó és a törvényes képviselő (gyám, gondnok) egyetemlegesen felelősek.
d) állattartásra szolgáló építmény, épület (továbbiakban állattartó épület): istálló, ól, ketrec,
állatkifutó, trágyatároló, karám, kennel
e) kis létszámú, illetve kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1. számú
függelékének 4. számú pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el,valamint a jelen
rendelet 1. sz. melléklete
f) közvetlen szomszéd: többlakásos épületben közvetlen falszomszédok (azonos szinten
közös fallal rendelkező lakás, valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő másik
lakás) tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója. Családi házas és
egyéb ingatlan esetén a közvetlen szomszéd a telekkel közvetlenül érintkező, szomszédos
ingatlan tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója. Ha a
szomszédos ingatlannak, lakásnak több tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett használója van, akkor az ő többségi hozzájárulásuk egy szomszédi
hozzájárulásnak számít.
g) zárt trágyatároló: az az építmény, tároló, mely szivárgásmentes, szilárd burkolattal ellátott,
vízhatlan oldalfalakkal rendelkezik és zártan, azaz vízhatlan módon, teljesen lefedett.

II. Fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. Az állattartás alapja
6.§
(1) A település belterületén az alábbi meghatározott számú állat tartható:
a) nagytestű haszonállat:
10 db
b) kistestű haszonállat:
20 db
c) egyéb kistestű haszonállat: 150 db
d) prémes haszonállat:
120 db
(2) Jelen rendeletben meghatározott egyedszám feletti állat tartásához az állattartással érintett
közvetlen szomszédok 75%-ának írásbeli hozzájárulása szükséges. Ingatlanonként 1
tulajdonos írásbeli hozzájárulása vehető figyelembe. Az állattartó kérelme alapján a
polgármester adhat engedélyt a rendeletben meghatározott egyedszám feletti állattartáshoz.
7.§
(1) Az állattartásra szolgáló építményt, épületet létesíteni csak az építésügyi, köz- és
állategészségügyi, környezet- és talajvédelmi előírások betartásával lehet.
(2) Az állattartás céljára szolgáló épületet, udvart rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell.
(3) Gazdasági haszonállat tartására szolgáló épület létesítése építési engedély és
használatbavételi-engedély köteles. Az állattartási engedély kiadásának feltétele, az I. fokú
építésügyi hatóság használatbavételi engedélyének megléte az állattartást kiszolgáló
melléképületre. Az eljárás során a hatályos építésügyi szabályokat kell alkalmazni.
(4) Lakóterületen, illetve belterületen az állattartásra szolgáló melléképületeket a lakótelken
belül a lakóépület mögött, a beépítési oldalon kell elhelyezni. Az építményeket a hátsó
telekhatártól kistestű haszonállat tartása esetén 1 méter, nagytest haszonállat tartása esetén 6
méter távolságra, utcai telekhatártól 20méterre, max. 4,5 m épületmagasságig és
lakóépületektől a szomszédét is figyelembe véve 10 méterre kell elhelyezni.
(5) Az állatok tartására szolgáló melléképületeket, melléképítményeket úgy kell elhelyezni és
üzemeltetni, hogy a környezetre káros hatást (légszennyezést, zajt, bűzt stb. ) ne okozzon.
Az állattartó az állattartásra kialakított hely gondos kialakításával köteles megakadályozni,
hogy az állat a közvetlen szomszéd telket vagy a közterületet szennyezze, vagy bármi módon
kárt okozzon.
(6) Az állattartás céljára létesített udvar vagy kifutó nem csatlakozhat közvetlenül a
szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számított legalább egy méteres sávot szabadon kell
hagyni, amit növénnyel kell beültetni.
5.Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi, állatvédelmi és környezet-higiénés
követelmények
8.§
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőző nyílásait, nyílászárókat a saját udvar felé kell
kiképezni, elhelyezni.
(2) Az istállót, ólat, ketrecet naponta legalább egyszer, de szükség szerint akár többször is
takarítani kell. A bűzös gázok áramlását mesterséges, vagy természetes szellőzéssel a
magasba kell terelni.

9.§ (1)Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, fertőtlenítését az állattartó
köteles biztosítani. Ennek során az állattartó köteles folyamatos rovar- és rágcsálóirtást
végezni, évente legalább kétszer klórmésszel fertőtlenítő meszelést végezni, az
ammóniaképződés csökkentése érdekében az alomanyagot és a trágyát szakszerűen kezelni.
(2) Az ammóniaképződés csökkentésére szükséges a trágyába, alomanyagba megfelel szerek
keverése, valamint a kellemetlen szagú takarmányok (siló) fedett állapotban való tárolása.
(3) A trágya megfelelő kezelése érdekében vízhatlan aljzatú oldalfalas trágyatárolót kell
létesíteni. A bűz elzárása céljából a felületét földdel le kell takarni.
(4)A trágyatároló telítettsége esetén a trágya elszállításáról kell gondoskodni. A trágyalé sem
az ingatlant sem a közterületet nem szennyezheti, híg trágyát kilocsolni tilos.
(5)A keletkezett trágya kezeléséről ártalmatlanításáról és elszállításáról folyamatosan
gondoskodni kell.
10.§ (1) A fertőzésveszély csökkentése és elhárítása érdekében állati hullát, valamint olyan
anyagot amely a környezet levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, az élősködők
számára táptalaj, sem magánterületen sem közterületen elhelyezni nem szabad.
(2) Családi szükségleten felüli állattartás esetén mindenki köteles gondoskodni az állati hulla
eltávolításáról úgy, hogy valamely állati hulladékot elszállító céggel köteles szerződést kötni.
(3) Legyek és rágcsálók elleni védekezésről, rendszeres irtásról az állattartónak kell
gondoskodnia.
(4) Az állattartó épületeket az Állategészségügyi Szabályzatban előírtaknak megfelelően kell
kialakítani.
11.§ (1)Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését,
káros szennyezését ne idézze elő. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az
állattartással érintett részen pangó vizek ne keletkezzenek.
(2)Nem kell az állattartáshoz engedélyt kérni, ha az állattartás mértéke a jelen rendeletben
meghatározott számú létszámot nem haladja meg.
(3)Az engedély nélkül tartható állatok tartása során is be kell tartani az állattartás általános
szabályait, az állategészségügyi és környezet-higiénés követelményeket, a trágyatárolásra
vonatkozó rendelkezéséket valamint az egyes építményekre vonatkozó védő távolságokat.
12.§ (1)Azokon a területeken, ahol az általános és részletes rendezési tervek a terület más célú
felhasználását irányozzak elő, ott az állatok tartását a rendezési tervek figyelembevételével, az
építésügyi hatóság hozzájárulásával lehet engedélyezni.
(2) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve az állattartást meg kell tiltani, ha a tartás
körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg a szakhatóságok előírásainak, vagy
engedélyezettől nagyobb és eltérő fajtájú állatokat tartanak.
(3) Az állattartás megtiltása ugyanezen szakhatóság szakvéleménye alapján történik.
(4) Az állattartók a felsorolt építmények és intézmények megvalósulását követő 1 éven belül
kötelesek a védőtávolságon belül a mezőgazdasági haszonállat tartást megszüntetni.
13.§(1) A település belterületi határvonalától új mezőgazdasági állattartó telephelyek
kialakításánál a védőtávolság 500 m, a tartható állatok darabszáma nem korlátozott.
(2) Tilos a haszonállat tartása a közületi és közösségi rendeltetésű több személy befogadására
szolgáló épületek (orvosi rendelő, óvoda, iskola, élelmiszerbolt, kultúrház, gyermekvédelmi
létesítmény) területén, illetve a középület, annak 50 méteres körzetén belül. Az 50 méteres
távolságon a közösségi épület és az állattartó épület közötti legkisebb távolságot kell érteni.
(3) Vadállat a település területén csak külön engedéllyel tartható.

(4)A belterületi közterületen az állatok legeltetése kizárólag a polgármester hozzájárulásával
lehetséges. Az engedély minden esetben tartalmazza a legeltetésre használható területek
felsorolását, valamint az igénybevétel időintervallumát.
(5) Külterületen az utak, árkok mellett az állatok legeltetése csak a közlekedés veszélyeztetése
nélkül megengedett.
14.§
(1) Nagyüzemi állattartás csak külterületen lehetséges.
(2) Az állattartó épületekre az OTÉK előírásait figyelembe véve és az ott alkalmazott
kivételeket betartva építési engedélyt kell kérni, megjelölve a tartandó állatok számát,
megadva a kifutó nagyságát és a trágya átmeneti és végleges elhelyezésének módját.
(3) Külterületen az állattartás korlátozás alá nem esik, azonban a földterület beépítettségének
mértéke nem haladhatja meg az országos és helyi településrendezési és építési
követelményeket tartalmazó jogszabályokban előírtakat, valamint az állattartás nem ütközhet
az állat tartásának általános szabályaiba, az állategészségügyi és a környezet-higiénés
követelményekbe.
15.§(1)Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról és gondozásáról,
biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
(2) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni,
elhagyni.
16.§ (1)Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye
szerint illetékes jegyzőnél az állat(ok) tulajdonjogának és állat-egészségügyi
forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:
a) Szarvasmarha esetében ENAR füljelzővel való ellátás és ENAR állatazonosító
lapkiváltás
b) ló, szamár, öszvér, bivaly állataira, ha azok az egyhónapos életkorukat betöltötték,
c) sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított
körmű haszonállatok (vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra
való tekintett nélkül, ha:
- az állat, állatokat állatvásárra, kiállításra, díjazásra, vagy más község területén
történő legeltetésre vagy tulajdonváltozás nélkül más község területén lévő
tartási helyre hajtja, vagy szállítja,
- az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza
stb.) vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak
tulajdonjogát megszerezte,
- az állatot, állatokat közfogyasztásra, vagy közvágóhídon magánfogyasztásra
történő levágásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja.
(2) A marhalevél kiváltása előtt az állatot az állat-egészségügyi szabályzatban foglaltak
szerint tartósan meg kell jelölni.
(3)Az állattartónak az alábbi esetekben nem kell az állat részére marhalevelet váltani, illetőleg
marhalevél kezelési intézkedést kérni:
a) ha az állatot kényszervágásra, gyógykezelésre, a jogszabályban meghatározott
fertőző betegség miatt karanténba szállítja,

b) ha az állatot a szomszéd község területére, de legfeljebb 30 km-es távolságra nem
közlegelőn történő legeltetésre, vagy időleges munkavégzésre 6 napnál nem
hosszabb időre hajtja, vagy szállítja.
(4)Marhalevél nélkül, de szállítmánylevéllel, illetőleg származási bizonyítvánnyal szállíthatók
az alábbi esetekben:
a) fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek lova, szamara, öszvére a szolgálati
területen,
b) ló és szamárménnek a tenyésztői körzetében lévő fedeztetési állomásokra történő
c) kihelyezésekor
d) versenylovak a versenyeken való részvételre
(5) A szállítmánylevél, illetve származási bizonyítvány kiállításáról a tulajdonosi jogot
gyakorló köteles gondoskodni.
6. Az állatok védelméről
17.§
(1) Az állattartó az állat tartása, gondozása, gyógyítása során az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény II. fejezete 4.§- 12.§-ban foglalt szabályokat
köteles betartani.
(2) A veszélyes állat tartása az 1998. évi XXVIII. törvény 20.§ - 24.§ szerint kizárólag
előzetes hatósági engedély birtokában, a jegyző tudtával, a törvényben szabályozott tartási
körülmények között lehetséges.
(3)Az állat szállítása során is érvényesülnie kell az állatvédelem és kímélet követelményeinek.
7.Kedvtelésből tartott állatok
18.§(1)A közegészségügyi, az állategészségügyi,állatvédelmi és
a környezetvédelmi
jogszabályok betartásával, hobbyból,kedvtelésből engedély nélkül,minden övezetben
tarthatóak a 5.§ ab) pontjában felsorolt állatfajok, amennyiben az állattartás a közvetlen
szomszédra nincs zavaró hatással.
(2)A községben ingatlanonként 4 eb (és azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korukig)
tartható engedély nélkül. Több vagy veszélyes vagy veszélyesnek minősített eb tartását
engedélyezheti a polgármester,amennyiben a szomszédos ingatlantulajdonosok illetve
használók több mint fele írásban hozzájárult. Az írásbeli hozzájárulásokat a kérelmező szerzi
be.
(3) Belterületen ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni. Az
engedélyező eljárás során a polgármester megkeresi az állategészségügyi hatóságot és kikéri a
szakhatósági állásfoglalást.
(4) Az ebtenyészet működését a jegyző korlátozhatja vagy megtilthatja, amennyiben annak
működése jogszabályba ütközik vagy zavarja a környék lakóinak nyugalmát, illetve
veszélyezteti testi épségüket, vagy anyagi kárt okoz.
19.§(1)Az állattartó köteles gondoskodni azoknak az állatoknak az elhelyezéséről,amelyeket
tovább tartani nem kíván.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(3) Közterületen az ebeket kizárólag pórázon szabad vezetni. Veszélyes, vagy veszélyesnek
minősített ebet, a harapást kizáró zárt szájkosárral is el kell látni.

20.§(1) Az eb tulajdonosa köteles az ingatlanról az eb köz-, vagy magánterületre való
kijutását megakadályozni.
(2) A bekerített ingatlanon, a szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének alkalmasnak
kell lennie az eb harapásának a megakadályozására.
(3) A kutyatulajdonos köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban, vagy annak
szomszédságában lévő lakók nyugalmát,valamint a szomszédságban levő intézmények
(gyermekintézmény, egészségügyi intézmény) működését ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon.
(4) Az ebtulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, az épület közös
használatú területét ne szennyezze.
(5) Az eb által az (4) bekezdésben megjelölt területen okozott szennyeződés azonnali
eltávolításáról az eb tulajdonosa köteles gondoskodni.
(6) Harapós, vagy támadó természet eb esetén a kert, a ház, a lakás a telep bejáratán,
szembetűnő helyen figyelmeztet táblát kell elhelyezni, „Vigyázz harapós kutya!” felirattal.
21.§(1) Tilos az ebet beengedni, illetve bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános
helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe.
(2) A vakvezető kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni:
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint
kegyeleti helyre,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásokra,
c) játszótérre, természetvédelmi területre,
d) parkokba, zöldterületekre, nyílt vízfelületre (tavakba)
(3) A (2) bekezdés a) pontjában leírt létesítményekbe, illetve területekre, amennyiben az
ingatlan védelme szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák bevihetők.
22.§(1) A községben ingatlanonként 4 macska (és azok szaporulatai legfeljebb 3 hónapos
korukig) tartható engedély nélkül. Több macska csak engedéllyel tartható. Az engedélyt a
szakhatóságok és a közvetlen szomszédok hozzájárulásával, a kérelmezett állat(ok)
ivartalanítása után a jegyző adja ki.
(2) Engedély hiányában a jegyző köteles a megengedett létszám feletti macskák eltávolítását
elrendelni.
(3) A macskatulajdonos köteles macskáját úgy tartani, hogy a szomszédságában lévő
intézmények (gyermekintézmény, egészségügyi intézmény) működését és nyugalmát a
macskatartás ne veszélyeztesse.
23.§(1)Méhészkedésnél lakott területen a betelepített kaptárakat a szomszédos ingatlan
határától 4 m-re, közforgalmú úttól 10 m-re szabad elhelyezni. A méhészkedésre egyebekben
a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
(2)Méheket az állategészségügyi és növényvédelmi jogszabályok betartásával, valamint az
elhelyezése céljából igénybe vett terület mellett található ingatlanok tulajdonosainak írásos
hozzájárulásával és az alábbi kikötések mellett lehet létesíteni:
a)főépülettől és a szomszédos ingatlantól 4 m-re, az úttól 10 m távolságra
b)amennyiben az a) pontban előírt távolság nem tartható be, úgy legalább 2 méter
magas tömör kerítés építése vagy élő sövény telepítése szükséges.
(3)Kétpó község területén tilos méheket tartani nevelési,- oktatási,- egészségügyi létesítmény,
egyéb közintézmény, élelmiszer bolt területén, valamint annak 200 méteres körzetén belül.
(4)A méhek tartója teljes felelősséget vállal mindennemű okozott kárért.

24. §
(1) Amennyiben az állattartási tevékenység nem felel meg az e rendeletben foglalt
előírásoknak, de ezen feltételek egyébként kialakíthatók, a polgármester határidő kitűzésével
az állattartót a feltételek megteremtésére kötelezi.
(2) Meg kell tiltani az állattartást, ha az állattartó az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének
határidőre nem tesz eleget.
(3) A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése
esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
(4) E rendelet szabályainak megsértése esetén - amennyiben az intézkedés nem tartozik a
jegyző, vagy más hatóság hatáskörébe - a polgármester az állattartót megfelelő tartásra
kötelezi, az állattartást korlátozza, megtiltja.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
1.§Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
2.§Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006.(X.01.)önkormányzati rendelet.

Boldog István
Polgármester

Finta Adrienn
jegyző

1.melléklet a …/2012.(…..) önkormányzati rendelethez
A kisüzemi állattartás fogalma
Kisüzemű állattartásnak minősül azaz állattartó telep, ahol az állatlétszám nem éri el
Ló
Szarvasmarha
Sertés
Juh, kecske
Baromfi
Anyanyúl

Esetében
Esetében
Esetében
Esetében
Esetében
Esetében

30 db
50 db
100 db
200 db
1500 db
50 db

2.melléklet a …/2012.(…..) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet
Az állattartás során, valamint az állattartást szolgáló építmények elhelyezésre vonatkozó
előírások és védőtávolságok
1. Állattartás szolgáló építménynek minősülnek és a rendelet hatálya alá tartoznak:
a) az Országos településrendezési és építési követelmények megállapításáról szóló, többször
módosított 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 1. sz. melléklet 54.
pont szerinti állattartó melléképítmények.
2. Állattartásra szolgáló építmények az OTÉK 1. sz. ábra szerinti, az egyes beépítési
módokhoz tartozó építési hely közterületi telekhatártól számított hátsó harmadában
helyezhetők el, ha ezt egyéb rendelkezés nem tiltja, az alábbi védőtávolságok betartásával:
ingatlanon álló állandó
tartózkodásra szolgáló épülettől,
vagy épületrésztől
védőtávolság (m)
a) kis állat (db)
0-50
50-100
b) közepes állat (db)
0-2
2-10
c) nagy állat (db)
0-4
4-6

10
20
10
20
25
35

- kis állatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól 10m, fúrt kúttól 5 m távolságra helyezhető el,
- a közepes és nagy állatok istállója, ólja, kifutója, pöcegödör, komposztálló, siló,
szemétgyűjtő, almostrágya, trágyalétároló ásott kúttól 15 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m,
vízvezetéki kerti csaptól 3 m távolságra helyezhető el,
- zárt szennyvíztároló elhelyezése esetén nem kell védőtávolságot tartani, ha az vízzáró
kivitelben készült és fedőlapja légmentesen záródik.

