BODROGKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
17/1997. (XII.30.) számú rendelete
az állattartásról
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Bodrogkisfalud Község Képviselőtestülete a község közigazgatási területén az állattartás
rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
Általános rendelkezések
1.§.
E rendelet hatálya Bodrogkisfalud község közigazgatási területére terjed ki.

2.§.
A rendelet alkalmazása szempontjából közérdekű létesítmény:
a.) szociális és ellátási,
b.) szociális és egészségügyi,
c.) művelődési és oktatási,
d.) testnevelési és sport,
e.) társadalmi és igazgatási intézmények, létesítmények működéséhez szükséges
ingatlanok.
3.§.
/1/ E rendelet alkalmazásában:
a.) Nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha.
b.) Kis haszonállat: sertés, juh, kecske.
c.) Kisállat: baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, fácán, stb.) nyúl, galamb,
nutria.
d.) Egyéb állat: eb, méh
/2/ Üzemszerű állattartásnak minősül:
a.) Haszonállat: összesen 4 db-nál több ló, öszvér, szamár, szarvasmarha,
Összesen: 10 db-nál több juh, kecske és sertés.
b.) Kisállat: eladásra történő tenyésztése, tartása.
c.) Az a.) pontban említett kevesebb számú állat tartása saját szükségletének minősül.
d.) Tilos az üzemszerű állattartás a gyermekintézmények, egészségügyi,
gyógyintézmények, vízművek ivóvíztelepétől 100 méteres körzeten belül.
4.§.
Ingatlan egyéb jogcímen történő használata esetén az állattartáshoz a tulajdonos
hozzájárulásával szükséges.
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5.§.
Az állatok megbetegedését, elhullását az állat tulajdonosa, illetve kezelője haladéktalanul
köteles jelenteni a területileg illetékes állatorvosnak. Minden állati hulla ártalmatlanná tétele a
tulajdonos feladata. A szikszói ÁTÉV a nagyobb állatok (Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér,
sertés) hulláinak elszállítását és megsemmisítését felkérésre átvállalhatja.
Haszonállatok tartása
6.§.
/1/ Bodrogkisfalud község területén valamennyi állat saját szükségletre történő tartására van
lehetőség, ha a telkek átlagos mérete az érvényben lévő OÉSZ szerinti minimális méreteket
eléri, illetve meghaladja.
/2/ Üzemszerű állattartásra csak úgy van lehetőség, ha az állattartó rendelkezik a szükséges
szakhatósági véleményekkel és engedélyekkel.
/3/ Saját szükségletre történő állattartás esetén a védőtávolság:
- a szomszéd lakóépülettől minimum 10 méter,
- ásott és felső vízrétegre telepített kúttól 10 méter,
- vízvezetéktől és kerti csaptól 2 méter.
/4/ Állattartás céljára szolgáló épület a telekhatártól beépítési oldalon 0,5 méter, saját és
szomszéd szerszám, valamint gyümölcs-szőlőtároló építménytől 4 méter távolságra építhető.
7.§.
A híg trágyát és a trágyalét vízzáró és fedett gyűjtőaknában kell tárolni. Az aknát
rendszeresen kell üríteni, tisztítani és fertőtleníteni.
8.§.
Bodrogkisfalud község területén állattartás céljára szolgáló létesítményeket csak építési
engedély alapján szabad építeni.
9.§.
Olyan telken vagy közös udvarban, ahol 2 vagy több lakás van állatok üzemszerű tartásához a
lakótársak írásbeli beleegyezése szükséges. Illetve az udvarokban az állatokat kiengedni,
legeltetni, csak a lakótársak hozzájárulásával szabad.
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10.§.
Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségben és környékén a rágcsálók és férgek, legyek,
valamint már kártevők irtásáról folyamatosan gondoskodni kell, az állattartó épületet
rendszeresen takarítani kell.
11.§.
Haszonállatokat közterületen legeltetni tilos!
12.§.
Az állatokat legelőre kihajtani csak a kijelölt útvonalon lehet.

Kisállatok tartása
13.§.
Saját szükségletre Bodrogkisfalud község területén
a.) legfeljebb 100 db baromfi.
b.) Korlátozás nélkül házinyúl, zárthelyen galamb tartható.
14.§.
Kisállatok üzemszerűen az alábbi feltételekkel tarhatók:
-

Baromfi, nutria és nyúl esetében a védőtávolság a szomszéd lakóépülettől 10
méter.
Üzemszerű baromfitartás esetén turnusváltáskor gondoskodni kel a trágya
azonnali elszállításáról.
Galamb üzemszerűen padlástéren, vagy külön erre a célra épült építményben
elkülönítve tartható.
15.§.

Kisállat tartása céljára szolgáló épület a telekhatártól beépítési oldalon 0,5 méter, sajt és
szomszéd szerszám, valamint gyümölcs- szőlőtároló épülettől 4 méter távolságra helyezheti
el.
Trágya csak zárt trágyatárolóban helyezhető el.
16.§.
A község közigazgatási területén kisállatokat közterületre engedni, legeltetni tilos!
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17.§.
Rendszeresen gondoskodni kell az állattartó épület tisztántartásról, fertőtlenítéséről és a
higiéniai előírások betartásáról.
Egyéb állatok tartása
18. §.
/1/ A község közigazgatási területén, a közérdekű létesítmények területén és lakásonként – a
benövő ebek kivételével –csak 2 eb tartható. Ez a tartási korlátozás nem vonatkozik a
törzskönyvezett továbbá a foglalkozáshoz szükséges ebek tartására.
/2/ Az eb tulajdonosa köteles a Polgármesteri Hivatalban minden év március 1. napjáig
bejelenteni, ha az eb:
-

a három hónapos kort elérte,
más helységből, illetve más állattartótól került a tulajdonoshoz,
elpusztult, vagy elveszett,
a kötelező oltásból bármilyen módon kimaradt.

/3/ Az ebet a tulajdonosa köteles a hivatali közlése szerinti időben és helyen veszettség ellen
beoltani.
/4/ Az oltás megtörténtének igazolása az oltási díj befizetését igazoló elismervénnyel, vagy
indokolt esetben külön igazolvánnyal bizonyítható.
19.§.
Olyan telken vagy közös udvarban, ahol 2 vagy több lakás van az eb közös udvarban való
tartásához valamennyi lakó írásbeli belegyezése szükséges.
20.§.
Ebet megkötve vagy zárt helyen lehet tartani. Amennyiben az eb harapós a kapura (kerítésre)
megfelelő szövegű figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
21.§.
/1/ Közterületen ebet csak felügyelet mellett, pórázon lehet vezetni.
Ebet a jogszabályban meghatározott esetek kivételével közérdekű létesítményekbe, nyilvános
helyekre bevinni tilos!
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/2/ Kóbor, gazdátlan állat észlelését minden állampolgár köteles bejelenteni a Polgármesteri
Hivatalban.
22.§.
Közérdekű létesítményekhez tartozó épületekben házőrző eb- amennyiben jogszabály nem
tiltja – csak az intézmény vezetőjének külön írásbeli engedélyével tartható.
23.§.
Méheket közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban lévő
utaktól az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 m távolságon túl szabad
elhelyezni. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 m távolságot megtartani nem lehet a méheknek
ellenkező irányban – legalább 2 m magas kerítés, sövény létesítésével – a magasban lévő
kirepülést kell biztosítani. Méheket közérdekű létesítmények területén tartani tilos!
24.§.
A rendeletben fel nem sorolt állatok (vadállatok, nyérc, stb.) csak a polgármesteri Hivatal
engedélyével tarthatók. Az engedély megadását megelőzően ki kell kérni az illetékes
szakhatóságok véleményét. Az engedélyben meg kell határozni a tartás feltételeit.
Külterületi állattartás
25.§.
A szőlőtermelő zártkertekben állatok külön engedéllyel tarthatók, melyet a polgármesteri
Hivataltól kell kérni.
Egyéb külterületi zártkertekben és mezőgazdasági majorokban az állatok- az általános
védőtávolságok és higiénés feltételek betartása mellett- korlátozás nélkül tarthatók.
26.§.
Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, és amennyiben súlyosabb elbírálás alá más
jogszabály esetén nem esik, szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
27.§.
A szabálysértési eljárás lefolytatása a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik.
28.§.
Az állattartási ügyek elbírálása során a többször módosított 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit
alkalmazni.
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29.§.
E rendelet szabályai nem vonatkoznak az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, valamint a
szervezett állatkiállításokra.
30.§.
Ezen rendelet 1998. június 1. napján lép hatályba.

Kmf.

Mezei Istvánné sk.
Jegyző

Tóth András sk.
polgármester
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