Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2012. (X.01.) számú önkormányzati rendelete
(egységes szerkezetbe foglalva a 7/2013. (V.10.) önk. rendelettel)
az állattartásról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvényben és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
Általános rendelkezések
1. § (1) Rendeletet alkalmazni kell:
a.) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg, amely az állat
tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhidra, engedéllyel működő
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre,
állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és
fegyveres testületek állattartásaira.
2. § (1) Kis-létszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1.
számú függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.
(2) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.

Az állattartás közös szabályai
3. § (1) Decs Nagyközség közigazgatási területén állat az 1. számú mellékletben
meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálok irtásáról rendszeresen
gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit
folyamatosan betartani.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról.
Állata egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket
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A bevezető részt módosította a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 11. §-a. Hatályos: 2013. május 15-étől.

betartani és az állat megbetegedése esetén, állatorvos igénybevételéről gondoskodni.

(4) A lakás lebontása miatt, vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó köteles
állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, saját költségére
köteles az állat elszállításáról gondoskodni.
Ebtartás

4. § (1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt
helyen -, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell
szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet
tartani.
5. § (1) Közterületen az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal el kell látni.
(2) Veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, kibújást
megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, 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 a közterületet (gyalogjárda, sétány,
park stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles
haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb tartója
köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközt (zacskó, lapát) magánál tartani és
ellenőrzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni.
6. § (1) Tilos az ebet beengedni, vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános
helyiségbe.
(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével – beengedni, vagy bevinni
a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe,
c.) az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és tóba, ahol tábla tiltja az ebek
beengedését, bevitelét.
7. § Az eb tulajdonosa köteles a kutyáját 2013. január 1-jét követően egyedi azonosítóval
(mikrochip) ellátni.
8. § (1) A gazdátlan és közterületen kóborló ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre
történő elszállításáról az önkormányzat az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.-n (1194 Budapest,

Hoffner A u. 38-40., a továbbiakban: Kft.) keresztül gondoskodik.
(2) Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet 7. §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles
gondoskodni; ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre és a tulajdonos
költségére a Kft. végzi el.
Macskatartás
9. § A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa,
illetőleg kezelője köteles gondoskodni.

Állati begyűjtőhelyre vonatkozó rendelkezések
10. § (1) Az állati hullát, beleértve az állati hulladékot is, ártalmatlanná kell tenni.
(2) Az ártalmatlanná tétel a nagyközségi Önkormányzat kezelésében és a Cserencre
vezető út mellett lévő állati tetemgyűjtőbe (begyűjtőhely) való elszállítással történik, ahonnan az
Állati Fehérje Takarmányokat Előállító Vállalat Solti Kirendeltsége gondoskodik feldolgozásra vagy
megsemmisítésre történő rendszeres elszállításról.
(3) A begyűjtőhelyre történő beszállításról az állat tulajdonosa vagy tartója köteles
gondoskodni. Közterületen elhullott állati hulla begyűjtéséről - ha az állat tartója nem állapítható
meg - a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(4) A begyűjtőhelyről állati hullát, mellékterméket - az ÁTEV kivételével - kivinni, kiszállítani
tilos.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet 2012. október 2.-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állattartásról szóló 8/2004. (VI.01.)
számú rendelet, valamint az ezt módosító 8/2008. (IV.01.) és 21/2008. (XI.03.) számú rendelet
hatályát veszti.
Decs, 2012. szeptember 26.
Biczó Ernő sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja:
2012. október 1.
Egységes szerkezetbe foglalva
2013. május 10-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
Jegyző

1. számú melléklet

a 21/2012. (X.01.) számú rendelethez

Az állattartó épületek elhelyezése során betartandó
védőtávolságok
(méterben)
Az állatok ketrece, ólja

Lakóépülettől

Kisállat összesen 100 db -ig

6

Kisállat 100 db felett

12

Nagyállat összesen 6 db -ig

12

Nagyállat 6 db felett

15

Trágya és trágyalé-tároló

12

Közösségi létesítménytől

50

Állattartó telep

lakó és szállástelep telkétől
1000

