Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az állattartás szabályairól
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz- és állategészségügyi, állatvédelmi és építésügy
követelményeket figyelembe véve meghatározza az állattartás feltételeit.
2. § (1) E rendeletben foglaltakat Lesenceistvánd Község közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot vagy
állatállományt tart, gondozza, felügyeli,
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) cirkuszra, állatkiállításra,
b) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat
ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint
c) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.
2. Az állattartás általános szabályai
3. § A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi, állatvédelmi,
környezetvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban meghatározott feltételek mellett,
a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül lehet.
4. § Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakít sa építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával.
5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, kedvező életfeltételek biztosításáról, gondozásáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről
gondoskodni.
6. § Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni.
7. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen
állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a
lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a
tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
8.§ Veszélyes állatok tartása külön jogszabályban meghatározottak szerint történhet.
9. § Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai

sérelmet ne szenvedjenek.
10. § Közterületen állatot etetni, legeltetni tilos.
3. Az állattartási épület elhelyezése
11. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, valamint építményt létesíteni, illetve átalakítani
csak építési engedéllyel lehet.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd
burkolattal kell ellátni, és zárt, szivárgásmentes trágyalétárolóba kell bekapcsolni. A létesítmé nyeket szükség szerint takarítani kell, az ott előforduló kártékony állatok irtásáról gondoskodni
kell.
(3) Az ingatlan területén trágyát szabadon tárolni tilos. A trágyatároló szilárd, szivárgásmentes
alappal és peremmel ellátott. A trágyalé elvezetését vízzáró fedett aknába kell megoldani.
4. Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírások
12. § (1) Az állattartók az állatok tartása során kötelesek biztosítani olyan tartástechnológiát, hogy az
a közegészségügyi, állategészségügyi, valamint környezetvédelmi igényeknek maradéktalanul
megfeleljen.
(2) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson, senki
közérzetét, életminőségét ne rontsa.
(3) A közterületen okozott esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetve az állat felügyeletével
megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
13. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állattartásra szolgáló épületek szükség szerinti kitakarításáról, rendszeres, de legalább évi egyszeri kimeszeléséről, fertőtlenítéséről, a bűzös gázok
áramlásának - mesterséges vagy természetes úton - magasba tereléséről.
(2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a szennyvíz (trágyalé) a szomszéd telkére, vagy köz területre ne folyhasson át, valamint a saját telkét se szennyezze, és a talajt ne fertőzze.
(3) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) folyamatosan gondoskodnia kell a legyek, rovarok, rágcsálók irtásáról.
14. § (1) Belterületen trágya, trágyalé (hígtrágya) a kihordásig csak zárt trágyagyűjtő aknában tárolható.
(2) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását külterületen is biztosítani kell.
(3) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó
takarmány fedett, zárt tárolásáról.
15. § (1) A beteg, illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos köteles a tartás helyén elkülöníteni és
a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni.
(2) Fertőző állatbetegség esetén az állattartó köteles bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak.
16. § (1) A közterületen elhullott állatot a megtaláló köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, ahol az
állatok elszállítatásáról haladéktalanul rendelkeznek.
(2) Az állat tulajdonosa az állathullát, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. Az állathulla megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet.
(3) Az állathulla megsemmisítésével járó költségek az állat tulajdonosát terhelik
(4) Elhullott állatot szemétgyűjtő edénybe tenni szigorúan tilos.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás
szabályairól szóló 8/2012. (IV. 27.) rendelete.
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