Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2002. (V. 9.) számú rendelete
az állattartásról.
1.§.
1./ A rendelet hatálya kiterjed Murakeresztúr község közigazgatási területére.
2./ Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997.évi LXXVIII. tv. valamint a 253/1997. Kormányrendeletben
kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági élet követelményeire, helyi igényekre, lehetőségekre, figyelemmel - az igazgatási területen
az állattartást az alábbiak szerint szabályozza:
Általános rendelkezések
2.§.
1./ Állattartási ügyekben első fokon illetékes a körjegyző.
2./ A rendeletet az állami, társadalmi szervek, gazdálkodó szervezetek valamint magánszemélyek állattartására egyaránt alkalmazni
kell.
3./ A rendelet szabályai nem vonatkoznak:
a./ egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető és jelzőkutyákra,
b./ alkalmi cirkuszi rendezvényekre és az állatkiállításokra,
c./ mezőgazdasági nagyüzem állattartó telepein folyó állattartásra.
d./ a fegyveres erők és testületek állattartására.
3.§.

1./ A rendelet alkalmazása szempontjából:
- közös háztartásban élők
- állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek egy állattartónak minősülnek.
2./ A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár
b./ kis haszonállat:

sertés, kecske, nutria, juh. ezüstróka, egyéb szőrmeállat.

c./ kisállat:

baromfi, díszbaromfi, posta-, sport-, disz- és haszongalamb,

házinyúl, páva, méh
d./ kedvtelésből tartott kisállat: kishal, éneklő és díszmadár, aranyhörcsög, tengerimalac
e./ egyéb állat

házőrző-, vadász-, kedvtelésből tartott kutya, macska

3./ Eltérő rendelkezés hiányában a kisállatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a kereskedelmi célra tenyésztett egyéb állatok
tartására is.
Az állattartás szabályai
4.§.
1./ Az állattartás szempontjából az igazgatási terület a következő övezetekre oszlik
a./ I. övezet;

Honvéd u 1 -tól — 17-ig
Állomástér 1-töl 5-ig.

b./ 2. övezet

József A. u. 2-től - 48-ig,
Arany János u 1 -től - 65-ig,
Alkotmány u 11-től - 13-ig,
Dózsa Gy. u 2-töl - 6-ig,
Dózsa Gy. u 3-tol 23-ig.
Kossuth u 2-tól – l0-ig

Zrínyi u. 60-ól - 64-ig,
Újtelep területe
c./ 3 övezet:

Az 1., 2. övezetben fel nem sorolt területek

d./ 4. övezet:

Bónihegy zártkert, Murakeresztúr község külterülete

2./ Az 1. sz övezetben nagy és kis haszonállat tartása tilos!
3./ A 2. sz. övezetben saját szükségletre bármilyen haszonállat tartása engedélyezett
4./ A 3. sz. övezetben haszonállat kisüzemi tartása engedélyezett
5./ A 4. sz övezetben bármilyen haszonállat kisüzemi és nagyüzemi tartása engedélyezett.
6./ Kedvtelésből tartott kisállat és egyéb állat az egészségügyi követélmények betartása mellett a községek területén bárhol tartható.
7./ Az igazgatási területen a gyermek- és egészségügyi intézmények a vendéglátó ipari és élelmiszerkereskedelmi egységek területe
valamint azok telekhatárától számított 50 m távolság állattartás tilalom alá esik
Intézmények védőterületén állattartók állattartási helyét a Körjegyzőség körjegyzője jelöli ki.
5 .§.
1./ Külön engedély nélkül az engedélyezett övezetben az alábbi mennyiségű állatot lehet tartani:
a./ Saját szükségletre:
- ló, szamár, öszvér, szarvasmarha fajtánként 5-5 db legfeljebb összesen: 10 db
- hízósertés, juh, kecske fajtánként 5-5 db legfeljebb összesen 10 db
- anyakoca 2 és a szaporulata 3 hónapos korig
- szárnyasok és nyúl fajtanként legfeljebb 200 db,
- nutria és ezüstróka 50 db
- kutya (házőrzés céljából legfeljebb 2 db 12 hónapos kort meghaladó ebet tarthat.)
b./ Kisüzemi szinten végzett állattartás esetén:
- ló, öszvér, szamár, szarvasmarha fajtánként 15-15 db, legfeljebb összesen 25 db
- hízósertés, juh, kecske fajtanként 50-50 db. legfeljebb összesen 50 db
- anyakoca 5 db. és a szaporulata 3 hónapos korig
- szárnyasok és nyúl fajtánként 500 db
- galamb 100 db
- páva 10 db
- méh család 20 db
- nutria és ezüstróka 100 db
2./ Macska és kedvtelésből tartott kisállatok száma lakásonként a közegészségügyi és állategészségügyi szabályok betartásával
korlátozás alá nem esnek
3./ A saját célra tartott mértéken felüli állattartáshoz a fél kérelmére a körjegyző ad engedélyt a közegészségügyi, az állategészségügyi
es építésügyi hatóság szakvéleménye alapján.
4./ Nagyüzemi árutermelés céljára az (1) bekezdésben megjelölt mértéken felüli állattartáshoz a körjegyző adhat engedélyt
Az engedély megadása előtt be kell szerezni a közegészségügyi és építésügyi hatóság szakvéleményét.
5./ Az állattartáshoz szükséges épületek létesítéséhez, a meglévő épületek bővítéséhez, út alakításhoz az építésügyi hatóság engedélyét
be kell szerezni
6.§.
1./ Állatot a rendeletben megengedett területen (2) - (4) bekezdésben meghatározott kivételével csak lakóépületen kívül erre acélra
létesített melléképületben (ól. istálló, ketrec) tartható
2./ Baromfi és disz baromfi a lakóépülethez tartozó udvarban, kertben egyaránt tartható
3./ Galamb a lakóépületén belül a padlástér erre a célra elkülönített helyén is tartható
4./ Kedvtelésből tartott kisállat, vadászkutya, kedvtelésből tartott kutya, macska tartható lakásban is
5./ Méhek a községek belterületen gyermekintézmények telekhatárától számított 150 m-en túl tarthatok, a 15/1969. (XI 6.) MÉM sz
rendelet előírásainak megfelelően

7.§.
1./ Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek, különös
tekintettel a zajokra, a levegő. a talaj és talajvíz valamint az élővizek védelmére
Állattartásra szolgáló létesítmények építési
és közegészségügyi szabályai
8. §•
1./ Az állatok tartása valamint állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére vonatkozóan az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló (OTÉK) 253/1997 (XII 20.) Kormányrendelet előírásai az irányadók
Az alábbi védőtávolságokat kell betartani:
a./ Belterületi lakótelken kis- és nagy haszonállat, továbbá kisállat istállója. ólja. zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója
- lakóépülettől

10 méter

- ásott kúttól

15 méter

- fúrt kúttól

5 méter

- csatlakozó vízvezetéktől

2 méter

- vízvezetéki kert: csaptól

3 méter távolságra

helyezhető el.
b./ Zártkerti és külterületi földrészleten tartott állat ólja. istállója, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója
- a szomszédos gazdasági épülettől

6 méter

- különálló elhelyezés esetén a saját gazdasági épülettől

3 méter

- lakás célját szolgáló épülettől (pince, hétvégi ház, vagy pihenőház) 10 méter
távolságra úgy helyezhető el, hogy a földrészlet beépítettsége a 30 %-ot ne haladja meg.
2./ Az állattartásra szolgáló épületeket könnyen tisztítható, hézagmentes szilárd burkolattal kell ellátni
Havonta legalább egyszer, de szükség szerint többször is ki kell takarítani, azok rendszeres fertőtlenítéséről és az ott található
kártékony állatok, rovarok irtásáról gondoskodni kell
3./ A trágyalét és a trágyát szivárgásmentes gyűjtőben kell tárolni úgy. hogy a trágyáié ki ne folyhasson. A trágyatelepnek vízhatlan
aljzatúnak és oldalfalúnak kell lenni, vagy a trágyatelep körül peremtöltést és árkot kell készíteni
A trágyalé gyűjtőt és az állatok elhelyezésére szolgáló melléképületeket zárt csatornával kell összekötni. A gyűjtőt szükség szerint, de
évente legalább kétszer ki kell üríteni
9.§.
Az állattartó az állat fertőző megbetegedését, annak gyanúját vagy ilyen körülmények között történt elhullását köteles az állatorvosnak
bejelenteni és az állatorvos intézkedését maradéktalanul végrehajtani
Kutyatartás szabályai
10. §.
1./ Játszótérre, gyermekintézménybe. élelmiszer- és vendéglátó üzletekbe, szórakozó helyekre, egészségügyi és egyéb intézményekbe
- sportpálya stb. - kutyát bevinni meg pórázon sem szabad
2./ A község területén eb tenyészetet létesíteni csak a körjegyző engedélyével szabad.
Az engedek kiadása előtt az engedélyező hatóság kikéri az ANTSZ szakvéleményét
11.§.
1./ A kutya tulajdonosa a kutyát saját (bérelt) területén, zárt udvarán köteles tartani úgy, hogy az a lakótársak, szomszédok nyugalmát
ne zavarja, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.

2./ A kutya tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy ügyelni köteles arra, hogy a gyalogjárdát, parkot, a lakóház közös
használatú helyiségeit a kutya ne szennyezze be.
3./ A tulajdonos köteles a kutyát 3 hónapos kor betöltése után évente veszettség ellen beoltatni
4./ A községek belterületén a kutya felügyelet nélkül nem bocsátható utcára
5./ Harapós kutyát zárt helyen vagy pórázon kell tartani, és a ház bejáratánál a harapós kutyára utaló, figyelmeztető táblát kell
elhelyezni
Szabálysértés
12. §.
1 . / Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki:
a./ az 1. övezetben nagy és kis haszonállatot tart,
b./ a 2. övezetben nagy haszonállatot tart,
c./ a 3. övezetben a körjegyző engedélye nélkül az 5. §. (1) bekezdés a./, b./ pontjában meghatározottnál több állatot tart,
d./ nagyüzemű árutermelés céljára engedély nélkül tart állatot,
e./ állattartáshoz szükséges épület létesítését, bővítését, átalakítását engedély nélkül végzi.
f./ állatot nem állattartás céljára létesített helyen tart, kivéve a 6. §. (2) - (4) bekezdése.
g./ méhei telepítésénél nem tartja be a 6. §. (5) bekezdésében foglaltakat,
h./ az állattartás céljára szolgáló épület, trágya-, trágyáié tároló építésénél nem tartja be a rendeletben foglalt védőtávolságokat,
i./ az állattartásra szolgáló épületek rendszeres tisztítását, fertőtlenítését, a kártékony állatok, rovarok irtását elmulasztja,
j./ a trágya és trágyáié tárolását nem a 8 §. (3) bekezdése alapján biztosítja,
k./ kutyáját a község belterületén felügyelet nélkül bocsátja utcára,
l./ az elhullott állatot nem temeti el, illetve nem szállítja el a dögkútba
m./ állatot elhagy, bántalmaz, kínoz, uszít, ingerel és zaklat.
Vegyes rendelkezések
13. §.
1./ A köz- es állategészségügyi, építési előírások és a jelen rendeletben foglaltak be nem tartása eseten a kiadott állattartási engedély
visszavonható, illetve az állattartás bárhol megtiltható.
2./ Az állattartás megtiltásáról az állatorvos az illetékes szakhatóságok véleménye alapján a körjegyző dönt
3./ Az elhullott állatok tetemének eltemetéséről, illetve dögkútba szállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni
14.§.
1./ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/1991. (IX.18.) és 5/1995 (V:25.) számú rendeletei hatályukat vesztik.
2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

