Hugyag Község Önkormányzatának
az állattartásról szóló 11/1996. (IX.02.) rendeletének
15/2008 (XII.15.) számú módosítása egységes szerkezetben
Hugyag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §.
/1/ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hugyag község belterületén történő állatok tartására, s az ezt
kiszolgáló épületek elhelyezésére, a már meglévő épületek rendeltetésszerű hasznosítására a
háztáji, kisegítő állattartás esetén.
/2/ A rendelet személyi hatálya kiterjed magánszemélyekre, az állami társadalmi szervezetekre,
szövetkezetekre, más jogi személyiségekre, magánszemélyek társaságaira.
2.

§.

/1/ A rendelet alkalmazása szempontjából:
1.
2.
3.
4.

Kisállat: tyúk, liba, kacsa, házinyúl, galamb, nutria.
Nagyállat: ló, szarvasmarha, sertés, juh, öszvér, szamár, kecske.
Védőtávolság; legkisebb méret, melynek betartásával a jogszabályi előírások betarthatók,
Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetileg
részben vagy egészben leválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás,
illetőleg használat feltételeit biztosítja. (pl. főépület, melléképület, melléképítmény)
5. Melléképület: a főépület rendeltetésszerű használatához szükséges, illetőleg azt kiegészítő
rendeltetésű önálló épület, (pl. ól, istálló)
6. Melléképítmény: a fő és melléképület, illetőleg az építési telek vagy építési terület rendeltet
ésszerű használatához szükséges, illetőleg azt kiegészítő rendeltetésű önálló épület. (pl.
állatkifutó, trágyatároló, zárt szennyvíztározó)
7. Intézményterület: az egészségügyi intézmények {orvosi rendelő, anya- és gyermekvédelmi
szolgálat, gyermek intézmények: óvoda, általános iskola, iskolai napközi otthon), vendéglátó
egységek (bisztró, italbolt).
8. Állati hulla: az elhullott, a halvaszületett, továbbá az egyéb okból kiirtott állatok fogyasztásra nem kerülő teste, testrésze.
A vetélt magzatot, a magzatburkokat, a levágott állatoknak fogyasztásra alkalmatlan és a húsvizsgálat során fogyasztásra alkalmatlannak minősített teste, testrésze.
3.

§.

/1/ Intézményterületeken állatot tartani tilos.
/2/ Az intézmények határától 50 m-en belül állattartás nem engedélyezhető.
/3/ Az intézmények határától 50 m-en belül trágyát tárolni tilos, a keletkezett szennyvizet is csak zárt szennyvíztározóban szabad
elhelyezni.
4.
§.
Az állattartásnak a kialakult hagyományaira tekintettel az azt tiltó, korlátozó rendelkezések alól indokolt kérelem alapján a
jegyző felmentést adhat. A 3. § (1) bekezdés vonatkozásában felmentés nem adható.
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5. §
/1/ Az árokpartok és egyéb kihasználatlan területek fűtermését az állattartók ingyenesen felhasználtathatják, azt kaszálhatják.
/2/ Az árokpartokon az állatokat felügyelet mellett szabad legeltetni.
/3/ Az állatok legelőre történő kihajtásáról és Őrzéséről az állattartók kötelesek gondoskodni.

Az.állattartásra szolgáló épületek, építmények elhelyezése
/1/ Az intézményterület határától mért védőtávolságot, valamint a lakótelken állattartás célját szolgáló épületek védőtávolságátaz
1. számú melléklet tartalmazza.
/2/ A lakótelken állattartás céljára szolgáló épületet, illetve építményt a külön korlátozások betartása mellett szabad építeni.
/3/ A III. építési övezetben az alábbi állatok tartására szolgáló épület nem építhető:
- ló
- öszvér
- szarvasmarha
/4/ A IV. építési övezetben a 2.§ (1) a., b., pontjában foglalt állatok tartására szolgáló épületeképíthetők.
/5/ Az építési övezeteket a község szabályozási terve állapítja meg.

Az állattartás állategészségügyi és környezetvédelmi követelményei
8.§

1. Az állattartó köteles az állatok tartására szolgáló épületet rendszeresesen takarítani, meszelését
(fertőtlenítését) elvégezni, a bűzös gázok áramlását fásítással, bokrosítással megakadályozni.
2. Az építési övezetek lakótelkein nagy állattartás csak zárt rendszerű trágyakezelés mellett engedélyezhető,
az 1. számú táblázat védőtávolságainak betartásával
3. Zártrendszerű trágyakezelés a trágya istállóból történő rendszeres kihordásával, az e célra elkészített zárt
(szigetelt) trágyatárolóba rakásával és lefedésével, a nyitott trágyalé árok megszüntetésével kell, hogy
megvalósuljon.
4. Az állattartó köteles biztosítani, hogy a trágyalé közterületre vagy a szomszéd lakótelkére ne folyjék át,
saját lakótelkét ne szennyezze, a talajt ne fertőzze.
9.§

1. A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gazdasági udvart élőnövényekkel, bokrositással vagy más módon a
lakóépülettől és közterülettől látható részén el kell választani.
2. Az állattartás higiéniai szempontok megvalósítása érdekében köteles az alábbi követelményeknek is eleget tenni.
a./ rovarok, legyek más kártevők irtása,
b./ bűzös gázok áramlásának terelése természetes vagy mesterséges szellőztetései,
c./ az ember számára kellemetlen szagú egyes takarmány fajtáknak fedett állapotban való tartása.
3. Az állategészségügyi szabályzatoknak m egfelelő balesetmentes istállók és ólak kialakításáról az állattartó köteles
gondoskodni..
4. Minden állattartó köteles biztosítani, hogy az állattartás következtében mások jogai ne szenvedjenek sérelmet.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Az ebtartás szabályai
10. §.
(1) Hugyag Község Önkormányzat közigazgatási területén családi házanként az eb korától és
fajtájától függetlenül legfeljebb 2 eb és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a polgármester külön
engedélyével, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balassagyarmati- Rétsági és
Szécsényi Kistérségi Intézete és a főállatorvos szakvéleményének figyelembe vételével tartható.
(3) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen - , hogy
azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre engedély nélkül kijutni.
(4) A családi ház bejáratánál a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő
módon elhelyezni
(5)Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. "
11.§

(1) Közterületen az ebet fajtájára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm marmagasságú
ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet csak olyan személy sétáltathat, aki képes annak
megfékezésére.
(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást
megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a tartási
engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és
az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületet és a lakóház közös használatú
területét, helyiségeit (gyalogjárda, park stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd
ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani.
(5) Tilos ebet - a vakvezető kutya kivételével - beengedni vagy bevinni
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre;
b.) ügyfélforgalmat bonyolító középületbe;
c.) vendégforgalmat bonyolító nyilvános helyiségbe
d.) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre, tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és
bevitelét.
(6) Az (5) bekezdés a.) pontja szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető, ha
az ingatlan védelme szükségessé teszi. "
12. §.
(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként - a három hónapos kort elért ebet 30 napon belül, majd hat
hónapon belül ismételten - a saját költségére magán állatorvossal veszettség ellen beoltatni.
(2) Az eb tartója köteles:
a.) az oltási igazolást a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak
kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni;
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b.) ha az eb nem a tulajdonos állandó lakhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az oltás
megtörténtét az oltási igazolvány felmutatásával lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél
bejelenteni.
(3) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és ennek
megtörténtét az oltási igazolványban feltüntettetni.
(4) A védőoltásban nem részesült ebet - mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes,
valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet - a települési
önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtani. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a helyi
önkormányzat jegyzője az előző évi oltást elmulasztó január 31. napjáig felszólította a 15 napon belüli
pótlásra, valamint annak igazolására, de a felszólításnak az eb tartója nem tett eleget. "
13. §.
Ha a helyi település jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 7.§. alapján a
jegyző a veszélyes eb tartását megtiltotta, a veszélyes eb eltávolításáról a tartó köteles gondoskodni.
Ennek elmaradása esetén ezt a feladatot a hatósági rendelkezésre, a tulajdonos költségére
önkormányzat által kötött megbízási szerződés alapján a gyepmester végzi.
(1) A gazdátlan kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre való szállításáról a gyepmesteri
tevékenységet ellátó szervezettel kötött megbízási szerződés alapján szerződés alapján az
önkormányzat gondoskodik.
(3) Az elfogott és a gyűjtőtelepre beszállított ebet - a befogás és a tartás költségének megtérítését
követően - az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebbel a gyepmester —
szabadon rendelkezhet (ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja stb.)
(4) A ki nem váltott és fajtiszta ebek további sorsáról történő rendelkezés előtt a gyepmester köteles a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert, az adott fajtát tenyésztő szervezetet
értesíteni. "

Hulla-emésztőverem kezelése
14. §.
/1/ Az állati hullát elásással, vagy hulla-emésztőveremben kell ártalmatlanná tenni.
72/ A kisállat és az eb, macska, továbbá a három hetesnél fiatalabb bárány és malac hullája az állattartó telkén is elásható.
15.

§.

/1/ Az állati hullának a hulla-emésztőverembe szállítása a tulajdonos feladata.
12/ A közúton, közterületen talált állathulla késedelme nélkül történő elszállításáról a jegyző köteles gondoskodni. A hullaemésztőverem kulcsát a Polgármesteri Hivatalban kell Őrizni és kezelni.
Vegyes_rendelkezések
16.

§.

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben - különösen tömeges elhullás, bejelentési kötelezettség alá eső állatbetegségek- és
,gyes állategészségügyi szabályok vonatkozásában a 28/1981. (XII.30.) MÉM. sz. rendelettel közzétett állategészségügyi
szabályzat rendelkezései az irányadók.
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Záró rendelkezések
17. §.
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és
amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, 30.000.-Ft-ig terjedő bírsággal sújtható az, aki e
rendeletben foglalt állattartási szabályokat megszegi.
Hatálybalépés
14.§.
(1) e rendelet 2008. december 12 -én lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat állattartásról
szóló 11/1996. (IX. 2.) sz. rendelet 10.§.- l3. §-a.
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