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A jelenleg hatályban lévő, állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet előírásait - magasabb rendű jogszabály általi szabályozottsága, illetve
az utóbbi két évben hatályba lépett jogszabályváltozások miatt - hatályon kívül kell helyezni,
és új, felülvizsgált rendeletet megalkotni.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az
állattartás általános szabályairól, a veszélyes állat tartásának feltételeiről, a kóbor állat
befogásáról és életének megengedett módon történő kioltásáról, illetve jogalkotási
felhatalmazásról, mely az önkormányzat számára az ebrendészeti hozzájárulás megállapítását
és kiszabását teszi lehetővé. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik az ebek oltásának elvégeztetéséről és annak
igazolására szolgáló dokumentumok beszerzéséről, a lakóközösségek nem zavaró
állattartásról, az állattal való veszélyeztetés tilalmáról, a póráz és szájkosár használatáról, a
2013. január 1-től kötelező mikrochip ebekbe való behelyeztetéséről, a nyilvántartásról és az
ebek veszélyessé nyilvánításáról.
A 146/2011. (XII. 2.) AB határozat alkotmányellenesnek minősítette azt az
önkormányzati rendeletekben alkalmazott mennyiségi korlátozást, amely az egy helyrajzi
szám alatt tartható ebek és macskák számára vonatkozott. A 41/2010. (II. 26.)
kormányrendeletben az adott ingatlanon rendelkezésre álló alapterülethez igazodva került
maximalizálásra a tartható állatok száma. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet rendelkezik a haszonállatok
tartási feltételeiről. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet részletesen szabályozza a gazdasági haszonállatok tartásának állategészségügyi
feltételeit.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezik
arról, hogy e körbe tartozó állatok tartásának feltételeit kizárólag e törvény vagy annak
végrehajtására kiadott jogszabály állapíthatja meg. A 2012. október 1-jén hatályba lépett
módosítása szerint önkormányzati rendelet darabszám alapján, vagy egyéb feltételhez
kötötten (az övezeti rendszer is korlátozást jelent) nem korlátozhatja a tartható haszonállatok
számát.
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) kormányrendelet
határozza meg pontosan az állattartási ügyekben eljáró egyes hatóságok hatáskörét.
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezik a hatáskörök további pontosításáról.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a
bírságolás részletes feltételeiről.
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet szabályozza a veszélyes állatok
tartásának feltételeit. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet tartalmazza az ebek oltási kötelezettségének pontos szabályait.
Az önkormányzatnak igen szűk mozgástere marad, azokat a kérdéseket illetően, amit helyi
szinten szabályozhat. Ezek közé tartozik az ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és
kiszabása, melyet az önkormányzat nem tervez, a kutyafuttatók helyszínének kijelölése,
melyre eddig nem került sor, illetve az állattartó épületek védőtávolságainak meghatározása.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
kormányrendelet (OTÉK) 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati
rendeletalkotás tárgya az állattartási rendelet szabályait felülvizsgáltuk. A tervezet alapvetően
technikai változásokat tartalmaz (pl. felhatalmazó rendelkezése pontosítása), azonban a
felülvizsgálat következtében átláthatóbbá válik a jogszabály, ezáltal a normavilágosság elve is
érvényesül.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a norma pontosabbá, könnyebben
értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai
nincsen. A rendelet-módosítás elmaradásával sérülne a jogbiztonság követelményének részét
képező normavilágosság elve. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi
feltételek adottak.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő –testülettől az előterjesztés mellékletét képező
rendelettervezet elfogadását.
Békés, 2013. június 21.
.
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. (továbbiakban: Ávt.) 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint
az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az
állattartás mások – a szomszédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó polgároknak
– nyugalmát, biztonságát, és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit ne károsítsa, és
mindenkor feleljen meg az állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi
előírásoknak.
2. § (1) A rendeletet Békés Város Önkormányzata közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságra, valamint szervezetre aki, illetőleg amely az állat
tulajdonosa illetve, aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli (a
továbbiakban: állattartó),
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol nem nagyüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutató
intézet, cirkusz, állatkert (vadaspark), gyepmesteri telep, állatmenhely, állatforgalmi és
feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedés, valamint fegyveres erők és rendészeti szervek
állattartására, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákra és a nagy létszámú
állattartó telepekre, vadászatra alkalmazott állatokra.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakásszövetkezetekre és társasházakra, valamint a
többlakásos ingatlanokra, amennyiben a lakásszövetkezet vagy a társasház szervezeti és
működési szabályzata illetve házirendje, vagy a lakásingatlan tulajdonosainak megállapodása
a polgári jogi jogviszony alapján az ingatlanhasználók részére a kedvtelésből tartott állatok
tartására (tilalmára vagy tartható állatok számára) vonatkozó szabályokat tartalmaz.
(4) A rendelet alkalmazása tekintetében

a)

haszonállat: az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához vagy egyéb
mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat, beleértve a halakat, kétéltűeket,
hüllőket, a következők szerint:
aa) szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly (továbbiakban: nagyhaszonállat),
ab) sertés, juh, kecske (továbbiakban: kishaszonállat),
ac) nyúl, nutria, nyérc, pézsma, stb. (továbbiakban: prémes állat),
ad) tyúk, liba, kacsa, pulyka, galamb (továbbiakban: baromfi),
ae) méh,
af) mezőgazdasági haszon céljából tenyésztett vagy tartott strucc, emu.

b)
c)
d)
e)

kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fogalom.
felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá az ember és
állat egészségvédelmét szolgáló intézkedés, cselekvés, illetve eszköz alkalmazása,
trágya: minden olyan nitrogénvegyületet tartalmazó anyag, amely a termesztett
növények tápanyagellátását szolgálja, szolgálhatja,
szerves trágya: az állatállomány által ürített trágya, illetve a trágya és az alomkeverék.

(5) Ezen rendelet alkalmazásában az állatszaporulat, az anyaállattól történő elválasztásáig,
maximum 3 hónapos korig, szarvasmarha esetében az ivarérett kor eléréséig, vagy a
tenyésztésbe vonás időpontjáig, ebeknél 6 hónapos korig a tartható állatok számát nem érinti.

2. A haszonállat tartás általános szabályai
3. § (1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi előírásoknak
megfelelő körülmények között tartható.
(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások
jogai és érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő és a
talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros rovarok és rágcsálók
szaporodására.
(3) Állatok szálastakarmánnyal való etetése közterületen tilos.
(4) Szálastakarmányt telekhatáron belül csak a tűzrendészeti szabályok betartásával lehet
tárolni.
3. A haszonállatok elhelyezése, álattartási épületekre vonatkozó előírások
4. § (1) Békés város területén levő gyógyfürdő, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és
közművelődési intézmények és szolgáltatók, bölcsőde, gyermekjátszótér, vízmű, gyógy-és
üdülőhely, élelmiszer előállítását, tárolását, feldolgozását és forgalmazását folytató
létesítmény területén (felépítményekben, udvarán, egyéb területén) és ezek telekhatárától
számított 50 m-en belüli körzetben haszonállat tartása – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – tilos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 50 m-es védőtávolságon belül kérelemre - szakértő
szakvéleményének figyelembevételével - engedélyezhető az állattartás.
(3) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket – az állatvédelmi előírásoknak
megfelelően – könnyen tisztítható, csúszás- és hézagmentes, a tartott állat fajának megfelelő
burkolattal kell ellátni.
(4) Az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz csak zárt rendszerű, jól
zárható fedlappal ellátott, szivárgásmentes tárolóban gyűjthető. A trágyalé a kommunális
csatornarendszerbe nem vezethető.
(5) Az almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás és szivárgásmentes
átmeneti gyűjtőben megengedett.
(6) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról – a környezet
szennyezése nélkül – rendszeresen, szükség szerint (május-október közötti időszakban
hetente) gondoskodni kell.
(7) Az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó saját
költségén – külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni.
4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ezen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Békés Város Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
állattartás helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állattartás helyi
szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011
(II.25.) önkormányzati rendelet
(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állattartás helyi
szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2012.
(V.25.) önkormányzati rendelet
(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állattartás helyi
szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2012.
(IX.28.) önkormányzati rendelet.

B é k é s, 2013. június 27.
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