Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2004. (III.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról

A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „az állatok védelmérıl és kíméletérıl” szóló
1998. évi XXVIII. törvény és „az állategészségügyrıl” szóló 1995. évi XCI. törvény
valamint ezek végrehajtására kiadott jogszabályok figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Bátonyterenye közigazgatási területére.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az állatokkal összefüggı rendezvényekre,
kiállításokra, vásárokra, mutatványosokra, sportrendezvényekre, kutatási-tudományos
célú állattartásra, valamint a külön engedélyhez kötött állattartó telepekre.
Fogalmi meghatározások
2. §. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása:
Nagytestő haszonállat (továbbiakban nagyállat): szarvasmarha, bivaly, ló,
öszvér, szamár, strucc
Kistestő haszonállat (továbbiakban kisállat): sertés, juh, kecske
Apróállat: baromfi (így különösen: tyúk, liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk) és
rágcsáló haszon, ill. szırmeállat (házinyúl, csincsilla, nutria, hermelin),
méh, tenyészgalamb
Társállat: eb, macska
- Kedvtelésbıl tartott egyéb állat: díszmadár, egzotikus állatok (így különösen:
aranyhörcsög, mosómedve, tengeri malac) kismérető hüllıfélék (teknısök,
gyíkok)
(2) Veszélyes állatnak a város területén történı tartására külön jegyzıi engedély
szükséges.
3. §.3
Nagyállatok, kisállatok és apróállatok tartása
4. §.3
5. §.3
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6. §.3
7. §.3
8. §.3
9. §.3
Eb és macska tartásának szabályai
10. §.3
11. §. (1)3
(2)3
(3)3
(4) Ebet zárt helyen, zárt udvarban kell tartani. Az eb tartójának kötelessége
gondoskodni arról, hogy az eb ne tudjon az utcára kijutni. Harapós természető eb tartása
esetén az ingatlan bejáratán figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.
(5)3
(6)3
(7) Ebet tilos bevinni: belterjesen gondozott parkokba – azaz az Ózdi út mindkét oldalán
végig millennium parkkal bezárólag, valamint az északi alközpontban: Flóra szobor és
az Ökumenikus emlékmő 50 m-es körzeteibe, továbbá játszótérre, egészségügyi-,
gyermek- és egyéb közintézménybe, piac és vásár területére, köztemetıbe, valamint
közfürdı területére. A Gyürky-Solymossy kastély parkjába – kivéve sportpálya és
erdısült területek – ugyancsak tilos ebet bevinni.
(8)3
(9) Közterületen ırizetlenül (póráz nélkül) hagyott ebet az arra kijelölt szervezet
befogja. A befogott ebet a tartási költségek megtérítése mellett annak tulajdonosa,
tartója 8 napon belül kiválthatja, ellenkezı esetben kártalanítás nélkül kiirtásra kerül.
12. §.3
13. §.3
Kedvtelésbıl tartott egyéb állat tartása
14. §.3
Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése
15. §. Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és
építmények létesítéséhez – az állategészségügyi és közegészségügyi szakhatóság,
valamint az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint – a jegyzı engedélye
szükséges.
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16. §. (1) Az állattartással kapcsolatos épületek és építmények elhelyezésére – a
település bármely területén – a (2)-(4) bekezdésben megjelölt védıtávolságokat kell
megtartani.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületek távolsága:
a.) lakóépülettıl
- nagyállat tartása esetén
10 m
- kisállat tartása esetén
6m
b.) ásott kúttól
- nagyállat tartása esetén
- kisállat tartása esetén

15 m
10 m

c.) fúrt kúttól

5m

d.) vízvezetéktıl és kerti csaptól

3m

(3) Kiszolgáló építmények (fészer, magtár, góré, szín, siló stb.) távolsága:
a.) lakóépülettıl
10 m
b.) ideiglenes emberi tartózkodás céljára is szolgáló emberi épülettıl 10 m
c.) ásott kúttól
15 m
d.) fúrt kúttól
5m
e.) vízvezetéktıl és csaptól
3m
(4) Trágyalé és trágyatároló távolsága:
a.) lakóépülettıl
b.) ideiglenes emberi tartózkodás céljára is szolgáló emberi épülettıl
c.) ásott kúttól
d.) fúrt kúttól
e.) vízvezetéktıl és csaptól

16 m
16 m
15 m
5m
3m

(5) A (2)-(4) bekezdésben megjelölt védıtávolságok alól különösen indokolt esetben –
a közegészségügyi feltételek meghatározásával – kérelemre felmentés adható.
17. §. Az állattartóknak az állatok tartására vonatkozó közegészségügyi,
környezetvédelmi, építésügyi, köztisztasági, állategészségügyi szabályokat be kell
tartani.
Vegyes és záró rendelkezések
18. §. E rendelet az egyidejőleg tartható állatok számát határozza meg. Ezen felül
tartható az állatok egyszeri szaporulata az elválasztásig.
19. §. Az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére megállapított védıtávolságok
megtartása alól – a ÁNTSZ szakvéleménye alapján – a jegyzı adhat felmentést.
20. §2
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21. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg az 1/1989.(IV.26.), a
7/1997.(VI.09.) rendelet, valamint az ezeket módosító 5/2000.(III.13.) rendelet 1. és 6.
§-a hatályukat vesztik.

Bátonyterenye, 2004. március 24.

V a n y a Gábor sk.
polgármester

R o m h á n y i Gyula sk.
címzetes fıjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2004. március 25.
R o m h á n y i Gyula sk.
címzetes fıjegyzı

1.
2.
3.

Módosította: 10/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés idıpontja: 2010. október
1.
Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés idıpontja:
2012. május 25.
Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés idıpontja:
2012. október 1.

1. sz. melléklet3

