KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5/2000. 1111.29.1 Ö.r.
számú rendelete

AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

Ezen rendelet 2000. március 29.
napján kihirdetésre került.
Kövegy, 2000. március 29.
Dr Bagi Mária
jegyző
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Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2000./III.29./ Ö.R. sz. rendelete
az állatok tartásáról

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199o. évi
LXV. törvény l6.§-ában biztosított jogkörében eljárva az állatok tartásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
I. FEJEZET
l.§
1./ E rendelet hatálya Kövegy község közigazgatási területén a magánszemélyekre, jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra valamint ezek társulásaira
terjed ki.
2./ A község területén állatot tartani, hizlalni, tenyészteni (továbbiakban: tartani) az egészségügyi,
állat-egészségügyi, építésügyi, valamint környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.
Belterületen az állatok tartása csak ezen önkormányzati rendelet szabályai szerint lehetséges.
3./ A község területén kisállatot legeltetés céljából közterületre kiengedni csak felügyelet mellett
szabad.
2.§
1./ Fia az állattartó a tartással kapcsolatos egészségügyi, vagy állat-egészségügyi szabályokat
súlyosan megszegi, vagy a tartás előfeltételei hiányoznak, a jegyző az állatok számát
korlátozhatja, vagy az állattartót el is tilthatja az állattartástól. Ilyen döntés előtt a jegyző
köteles kikérni az Állategészségügyi Állomás, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat szakvéleményét.
2./ Lakóépületben, és nem lakás céljára szolgáló egyéb mellékhelyiségben (pince, fáskamra,
mosókonyha stb.) állatot tartani tilos.
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II.

FEJEZET
3.§

1./ Az állattartás céljára szolgáló épület létesítése építési engedély köteles.
2./ Az állattartással kapcsolatos épületek védőtávolságai a következők:

védőtávolság / méter
Lakóépülettől

Ásott kúttól

Fúrt kúttól

Csatlakozó
vízvezetéktől, kerti
csaptól

Góré, magtár

10

2

2

1

Kisállat (baromfi,
házinyúl, nutria, stb.) ólja,
kifutója

8

5

2

1

Nagyállat ólja

10

15

5

1

Szálas takarmány
tárolóhely

20

-

-

-

Megnevezés

A védőtávolság 25%-kal csökkenthető a saját tulajdonú és használatú lakóépület esetén és
belterjes technológia alkalmazásakor
3./ A védőtávolság betartásán túlmenően az alábbi előírást is figyelembe kell venni:
- az állatkifutó az építési vonaltól, illetve a telekhatártól 3 méteren belül nem kerülhet
elhelyezésre.
4.§
A rendelet alkalmazása során nagyállatnak minősül a ló, a szarvasmarha, öszvér, szamár, bivaly,
juh, sertés ésa kecske.
5.§
Tilos nagyállatot tartani a község belterületén lévő gyermek és egészségügyi intézmények,
élelmiszert előállító, vagy értékesítő üzemek, üzletek, művelődési intézmények, vendéglátóipari
egységek területén, valamint telkének határától számított 50 m-es távolságon belül.
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6.§
A község belterületén nagy létszámú állattartó telep létesítése tilos. A nagy létszámú állattartó telep
meghatározásánál a 41/1997. /V.28./ FM. számú rendelet l.sz. függelékében foglaltak az irányadók.
7.§
1./ Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztíthatóvá kell kialakítani.
2./ Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget tisztán kell tartani, rendszeresen fertőtleníteni, a
kártékony állatok, legyek, rovarok, rágcsálók irtásáról gondoskodni kell.
3./ A lakótelek területén trágyát csak szilárd falazatú, és a szükségletnek megfelelő méretű zárt,
fedett gyűjtőben kell tárolni, vagy legalább a trágyatelep határvonalán peremtöltést és
peremárkot kell létesíteni. A szennyező lé gyűjtésére át nem eresztő falú gyűjtőaknát kell
létesíteni.
4./ A tároló beteltével az állattartó köteles a felgyülemlett trágyát elszállítani és a tárolót
fertőtleniteni.
8.§
1./ Kisállat / baromfi, nyúl, galamb, nutria, nerc / az 5.§-ban meghatározott helyeken csak a házi
szükségletnek megfelelő számban tartható.
2./ Éneklő- és díszmadarak, díszhalak tartása nem esik korlátozás alá.
3./ Hordás idején a méheket a lakott területen kívül kell elhelyezni. Átmenetileg elhelyezhetők a
község területén is, ebben az esetben megfelelő mennyiségű ivóvizről a kaptárak mellett
gondoskodni kell.
9.§
A háziállatnak nem tekinthető - vadon tenyésző – állatok tartásához előzetes tartási engedély
szükséges. Az engedélyt a jegyző adja ki az Állategészségügyi Állomás szakvéleményének
figyelembevételével.
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III. FEJEZET
l0.§
Szabálysértést követ el, ~S 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az e rendelet l.§ (3)
bekezdésében, valamint 5-7.§-ában foglalt rendelkezéseket megszegi.
11.§
Állattartást eltiltó jogerős határozat végre nem hajtása esetén a jegyző elrendelheti az állat hat6sági
úton történő elszállítását, szükség esetén pedig a kényszerértékesítést. Az ebből eredő költségek az
állattartót terhelik.
l2.§
Ez a rendelet 2000. április l-én lép hatályba.

Takács Zoltán
polgármester

Dr. Bagi Mária
jegyző
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Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2007.(III.23.)Ör. rendelete az állatok
tartásáról szóló 5/2000.(III.29.)Ör. rendelete módosításáról
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló -többször
módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. ~ -ában biztosított jogkörében eljárva az állatok
tartásáról szóló 5/2000.(III.29.)Or. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
A Rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A község területén állatot közterületre kiengedni tilos.”
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kövegy, 2007. március 23.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

Záradék:

Lovászné Borbás Erika
körjegyző

Kihirdetése közszemlére tétellel 2007. március 23. napjától április 23. napjáig.

Kövegy, 2007. március 23.

Lovászné Borbás Erika
körjegyző
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