Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól
egységes szerkezetben*
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói feladatkörére az alábbi rendelet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) Mátraszentimre község területén minden állattartónak állatot tartania csak a vonatkozó
állategészségügyi. közegészségügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi szabályok
betartásával az építési előírásoknak megfelelő épületben e rendeletben meghatározott
módon lehet.
(2) E rendeletben szabályozott állattartási ügyben ha jogszabály másként nem rendelkezik a
képviselő-testület jár el az e rendeletben, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv-ben foglaltak szerint.
(3)E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:
- Haszonállat: minden háziállat, melyet fogyasztás vagy haszonszerzés céljából tartanak vagy
tenyésztenek:
a) nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly,
b) kis haszonállat: sertés, juh, kecske baromfi, galamb, nyúl és a méh
c) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, hermelin, valamint máshova nem sorolt prémes
állat
/ az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: haszonállat /
- Kedvtelésből tartott állat: minden állat, melyet nem jövedelemszerzés céljából
tartanak
vagy tenyésztenek, illetve nem minősül haszonállatnak ( eb, macska, díszmadár,
tengeri
malac, aranyhörcsög, fehér egér stb. ) kivéve, ha azok a tartás céljánál fogva a
jövedelemszerzést szolgálják, mely esetben haszonállatnak minősülnek
- Veszélyes állat: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai
tulajdonságaik ( méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége)
miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a
harci kutyák, melyeket e célzattal tenyésztenek illetve a jegyző által veszélyesnek
minősített ebek.
(5) Kislétszámú állattartásnak, illetőleg kisüzemű állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. melléklet 1.
sz. függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el.
(6) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet
legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.
(7) hat. kív
(8) hat. kív
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2.§
(1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások
jogai illetve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek.
(2) hat. kív
(3) Szakhatósági vélemény alapján az állattartás azon területen is eltiltható, ill. feltételhez
köthető, ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó a külön
jogszabályban és e rendeletben előírt tartás feltételeit maradéktalanul nem biztosítja.

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok
3. §
(1) Valamennyi állattartó az állatok tartásánál köteles az állategészségügyi, közegészségügyi,
építésügyi, környezetvédelmi és állatvédelmi szabályokat betartani.
(2) hat. kív
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról,
gondozásáról és felügyeletéről. Állatának egészsége megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket 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 állatára nem tart igényt, köteles előzetes bejelentés alapján a felmerülő
költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni.

II. Fejezet
Haszonállat tartása, elhelyezése
Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése
4.§.
(1) Haszonállat csak az állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával a lakosság, az üdülő vendégek nyugalmának
zavarása nélkül tartható.
(2) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó, ill. trágya- és trágyalétároló a rendelet . sz. mellékletében meghatározott védőtávolságok szerint helyezhető el,
illetve létesíthető. A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz
legközelebb lévő nyílásai között légvonalban kell mérni. Ez a távolság 20 %-kal csökkenthető
saját tulajdonú és használatú épületnél.
(4) Baromfi a lakóépülethez tartozó kertben, udvarban, elkülönített és elkerített helyen
tartható. A baromfi tartására szolgáló udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a
szomszédos
épületek falazatában és falszegélyében kárt ne okozhassanak., továbbá a
szomszéd
állományok
egymással ne érintkezhessenek.
(5) hat. kív
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5.§.
(1) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, s szükség
szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen
gondoskodni.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképület padozatát könnyen tisztítható, résmentes,
megfelelő lejtésű szilárd burkolattal kell ellátni.
(3) Trágya és trágyalé tárolása a közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően történhet, a rendelet . sz. mellékletében meghatározott védőtávolságok
betartásával. A trágyatároló csak terepszint alatti fedett kialakítású lehet. Az építési hatóság a
trágya (trágyalé) tárolására az érintett szakhatósági véleményekre figyelemmel további
feltételeket állapíthat meg, melynek során zárt (vízzáróan kiképzett) trágyatároló létesítését is
elrendelheti. A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások
betartását külterületen is biztosítani kell.
6.§.

Haszonállat tartásának korlátozása
(1) ha.kív.
(2) Tilos haszonállatot a közterületre kiengedni, a közterületen tartani, legeltetni.
(3) A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal köteles
eltávolítani.
(4) hat.kív
7.§.
hatályon kívül helyezve

Kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételei
8.§.
(1) A kedvtelésből tartott állatok részére gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket
biztosítani.
(2) Amennyiben az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles
annak
megfelelő elhelyezéséről, illetve kíméletes elaltatásáról gondoskodni.
(3) Az állategészségügyi, állatvédelmi és közegészségügyi
szabályok betartása a
kedvtelésből tartott állatok tartásánál is kötelező.

Veszélyes állatok tartása
9. §
(1) A veszélyes állatokkal, illetve veszélyesnek minősített ebek tartásával kapcsolatban a
35/1997. (II.26.) Kormány rendelet előírása szerint a jegyző
intézkedésének
megfelelően
kell eljárni.
(2) Veszélyes állatot zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen.
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III. Fejezet
Ebtartási szabályok
10.§.
(1) A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne
veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon se
személynek, se közösségnek.
(2) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükséges esetén megkötözve, zárt helyen
-, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(3) Az ebet zárt udvarban, vagy ha ez nincs biztosítva, megkötve lehet tartani. Bekerítetlen
ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Harapós vagy támadó természetű eb esetén a ház bejáratán a harapós kutyára utaló
figyelmeztető táblát kell szembe tűnő módon elhelyezni.
(5) Az ebtartó köteles az ebet higiénikus, állategészségügyi, állatvédelmi és közegészségügyi
szempontból megfelelő körülmények között tartani.
11.§.
(1) Közterületen az ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. 20 cm
marmagasságú ebet szájkosárral is el kell látni.
(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást
megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a
tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.
(3) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelező.
(4) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb
nyakörvére erősítve kell tartani és azt szüksége esetén fel kell mutatni.
(5) A tulajdonos, illetve az eb vezetésével megbízott személy köteles az eb által közterületen
okozott szennyeződést azonnal eltávolítani.
(6) hat. kív
(7) Embert megmart, megharapott eb tulajdonosa - valamint a megsérült ember haladéktalanul köteles bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak, az ebet az állattartó
köteles hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet
szenvedett személynek átadni.
12.§.
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani vendégforgalmat lebonyolító nyilvános
helyiségbe kivéve, ha ott az elhelyezés megfelelő feltételei biztosítottak.
(2) Tilos ebet beengedni vagy bevinni:
a./ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre
b./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe
c./ olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre, ahol tábla tiltja az ebek beengedését,
bevitelét
d./ játszótérre
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A felsoroltak alól kivételt képeznek az őrző, vakvezető, ill. munkakutya feladatot ellátó ebek
azzal a megkötéssel, hogy élelmiszer-előállító és –forgalmazó helyre ezeket az ebeket is tilos
beengedni, bevinni.
(3)Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos!
(3) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, ill. szociális intézmény és kegyeleti hely
közelében tartott eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az érintett intézmény működését
zavarja, az eb eltávolítását kell elrendelni az ingatlanról.
13.§.
(4) A település területén talált gazdátlan, kóbor, ill. közterületen szabadon engedett ebek
(vakvezetők kivételével) befogásának és a gyepmesteri telepre történő elszállításának
megszervezése a jegyző feladata.
(5) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítését követően 14 napon belül
kiválthatja. A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon
rendelkezik.
(6) A befogott eb ismertté váló tulajdonosa ellen az eb elhagyásának szándéka miatt
szabálysértési eljárás kezdeményezhető illetve állatvédelmi bírság szabható ki.
14. §

(1) hat. kív
(2) hat. kív
(3) Az évenkénti veszettség elleni védőoltás és féregtelenítés helyét és idejét a jegyző teszi
közzé a Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtábláján,
továbbá a település
közforgalmú helyein
hirdetmény kifüggesztésével.
(4) Amennyiben az eb tulajdonosa nem az önkormányzat által szervezett eboltást és
féregtelenítést veszi igénybe, köteles az oltás megtörténtét a szervezett eboltás
időpontjáig minden évben bejelenteni és az oltási könyvet bemutatni.
(5) hat. kív

IV. Fejezet
Végrehajtási, szabálysértési eljárások
15.§.
(1) Állattartás hatályos jogszabály szerinti jogerős határozattal történő eltiltása esetén végrehajtás útján - az állat elszállítható, ill. szükség esetén kényszerértékesítése is
elrendelhető. A felmerülő költségek az állattartót terhelik.

V. Fejezet
Vegyes rendelkezések
16.§.
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(1) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályai az irányadók.
(2) E rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az
állattartás szabályozásáról szóló 15/2000. ( XI.14.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben előírt módon.
Mátraszentimre, 2004. március 24.
Stuller András
polgármester

dr. Bekecs Andrea
jegyző

Záradék: KIHIRDETVE a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel !
Mátraszentimre, 2004. március 25.
dr. Bekecs Andrea
jegyző

11/2005.(X.6.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az
SzMSz-ben előírt módon !
Mátraszentimre, 2005. október 6.

dr. Bekecs Andrea
jegyző
ZÁRADÉK:
6/2012 (II.21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
önkormányzati rendelet kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon !

Mátraszentimre, 2012. február 21.
dr. Bekecs Andrea
címzetes főjegyző
ZÁRADÉK:
19/2012 (X.18.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
önkormányzati rendelet kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon !

Mátraszentimre, 2012. október 19.
dr. Bekecs Andrea
címzetes főjegyző

