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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2010. november 25-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés város közigazgatási területén 2008 óta van hatályban a jelenlegi állattartási
rendelet, ez előtt egy tanácsi rendelet szabályozta ezt a területet.
Az állattartási rendeletekről és általában az állattartást szabályozó jogszabályokról
elmondható, hogy nagyon bonyolultak, sokszor fedik egymást és a jogszabályi hierarchia
minden szintjén találunk szabályozást.
Az utóbbi időben számos olyan jogszabály jelent meg, amely részben módosította,
részben szigorúbban, új szabályok meghozatalával bonyolította a meglévő szabályozási
rendszert.
A jelenleg hatályban levő rendeletünket ezért tartottuk célszerűnek felülvizsgálni.
Ennek megfelelően, valamint az egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás érdekében a
jelenlegi rendeletet alapul véve egy új rendeletet terjesztünk a képviselő-testület elé. A
rendelet-tervezet nem tartalmaz szigorúbb szabályozást az állattartók részére. A felülvizsgálat
során különösen az alábbi pontosítások, módosítások megtételének szükségességét láttuk:
• pontosításra kerültek a fogalmak,
• társasházi törvényhez nem illeszkedő részek kikerültek,
• haszonállat-tartási övezeteknél utalás került a helyi építési szabályzatra,
• az engedélyezés folyamata részletezésre került,
• védőtávok megfeleltetésre kerültek az építési jogszabályoknak,
• ebtartásnál a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részek kikerültek,
• szabálysértési tényállások pontosításra kerültek.
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Békés, 2010. november 8.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete
AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
I. Fejezet
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:
a) a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a diagnosztikai vizsgálat és az oltóanyagtermelés céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt állatokra, a géntechnológiával
módosított gerinces állatokra, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási
demonstráció céljából tartott állatokra;
b) a verseny- és sportcélra tartott állatokra;
c) a pásztorebekre, az őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás
kutyákra;
d) a vadászatra alkalmazott állatokra;
e) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokra;
f) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a
közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra;
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g) a veszélyes állatokra, a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóborállat), az
állatkertekben, a vadaskertekben és a vadasparkokban élő (tenyésző) állatokra, továbbá a
vadon élő fajok bármilyen célból fogva tartott egyedeire;
h) vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre, lósport telephelyre, nagy
létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre.
(3) 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) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb, az előzőekben fel
nem sorolt, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete (a továbbiakban:
998/2003/EK rendelet) I. mellékletének A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állat,
c) felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá az ember és
állat egészségvédelmét szolgáló intézkedés, cselekvés, illetve eszköz alkalmazása,
d) trágya: minden olyan nitrogénvegyületet tartalmazó anyag, amely a termesztett
növények tápanyagellátását szolgálja, szolgálhatja,
e) szerves trágya: az állatállomány által ürített trágya, illetve a trágya és az alomkeverék.
(4) 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.

A haszonállat tartás általános szabályai
3. §
(1) Békés város területén haszonállatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési
előírásoknak megfelelő épületben, e rendeletben meghatározott módon lehet.
(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.
4. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Az állat egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről
gondoskodni.
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(2) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább
napi egyszeri ellenőrzéséről.
(3) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
II. Fejezet
Haszonállat-tartási övezetek
5. §
(1) A haszonállat-tartási övezetek megfelelnek Békés város szabályozási tervéről, valamint
építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott
övezeteknek.
(2) A nagyvárosias lakóterületen haszonállat tartása tilos.
(3) A kisvárosias lakóterületen ingatlanonként legfeljebb 2 db kishaszonállat és 30 db
baromfi tartható.
(4) A kertvárosias lakóterületen ingatlanonként legfeljebb 10 db prémes állat és 30 db
baromfi tartható.
(5) A falusias lakóterületen:
a.) 720 m2 nagyságot el nem érő ingatlanon 4 db nagyhaszonállat, 10 db kishaszonállat, 20 db
prémes állat és 50 db baromfi tartható,
b.) 720 m2 nagyságú vagy ezt meghaladó ingatlanon 6 db nagyhaszonállat, 20 db
kishaszonállat, 40 db prémes állat és 100 db baromfi tartható.
(6) Vegyes területen, üdülőterületen, különleges területen haszonállat tartása tilos.
(7) Általános mezőgazdasági és kertes mezőgazdasági területen a terület beépíthetőségének
mértékében tartható.
(8) A beépítésre nem szánt területeken tilos a haszonállat tartás.
(9) Békés Város belterületén ingatlanonként legfeljebb 10 család méh tartható. Nagyvárosias
lakóterületen méh tartása tilos.

6. §
(1) A 6. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottaktól eltérő nagyobb létszámú állattartást,
egyedi engedéllyel lehet folytatni, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően bizonyítja, hogy
a nagyobb létszámú állattartás a megélhetését szolgálja. Az engedély iránti kérelemben fel
kell tüntetni: a település melyik övezetében, mely helyszínen, hány darab és milyen fajtájú
állatot kíván tartani. Ehhez milyen védőtávolság biztosított, az állatok részére a minimális
férőhelyet módjában áll-e biztosítani, továbbá a tartási technológia /takarmányozás, takarítás,
trágyakezelés/ rövid leírását is.
(2) Az egyedi engedélyt Békés Város Polgármestere adja ki.

A haszonállatok elhelyezése,
állattartási épületekre vonatkozó előírások
7. §
(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
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számított 50 m-en belüli körzetben haszonállat tartása – a (2) és (3) 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, folyékony trágyát zárt szivárgásmentes, fertőtleníthető, a maximális
állatlétszámhoz igazodó űrtartalmú trágyatárolóba kell vezetni.
(4) Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére alkalmas gyűjtőcsatornával
ellátott tárolón kell tárolni, a csurgalékot zárt szivárgásmentes tárolóba kell gyűjteni.
(5) Az állattartási létesítmények szükség szerinti takarításáról, fertőtlenítéséről és a
létesítményben, környezetében megjelenő kártékony állatok, rovarok, rágcsálók irtásáról az
állat tartója folyamatosan köteles gondoskodni.
(6) Hígtrágyát az építési előírásoknak megfelelően megépített trágyatárolóban kell tárolni.
Az ingatlanon híg trágyát szabadon tárolni tilos. A trágyatároló és trágyalétároló kiürítéséről
szükség szerint, de október1. és március 31. között legalább 3 havonta, április 1. és
szeptember 30. között havonta gondoskodni kell.
(7) Az állattartásra szolgáló meglevő létesítmények (állatférőhely, kifutó, trágyatároló,
trágyalétároló stb.) alkalmasságára, az állattartásra szolgáló új építmény építési feltételeire, a
betartandó védőtávolságokra (a létesítéshez szükséges engedélyezési eljárás alapján) az
építési hatóság előírásai az irányadóak.
(8) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó, valamint trágya- és
trágyalétároló ezen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott védőtávolságok szerint
helyezhető el, illetve létesíthető, kivéve terepszint alatti kialakítású, fedett trágyatároló.
(9) A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb levő
nyílásai között légvonalban kell mérni. Ez a távolság 20 %-kal csökkenthető saját tulajdonú
és használatú épületeknél.

A haszonállat-tartással kapcsolatos eljárási szabályok
8. §
(1)
Az állatoknak nem e rendelet szerinti tartása esetén – amennyiben magasabb szintű
jogszabály az intézkedésre nem más hatóságot jogosít fel – Békés Város Polgármestere az
állattartót megfelelő tartásra kötelezi vagy az állattartást korlátozza vagy megtiltja.
(2)
Az állattartást – e helyi szabályozás alapján – megtiltó jogerős határozat végre nem
hajtása esetén a polgármester – az állattartó költségére – elrendelheti az állat elszállítását,
szükség esetén kényszer-értékesítését.
(3)
A polgármester eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) kell alkalmazni.
(4)
Az állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon a
Képviselő-testület jár el.
III. Fejezet
Az eb tartás általános szabályai
9. §
(1) Egylakásos egyedi telkes ingatlanokon (családi házas) és mezőgazdasági rendeltetésű
területeken (zártkertekben, tanyákon), valamint ipartelepek, üzemek, raktárak, lerakatok stb.
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területén ebek korlátlan számban tarthatók, az állatvédelemi és állategészségügyi
jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett.
(2) A veszélyes és a veszélyesnek minősített ebek és azok keverékei csak az (1) bekezdésben
felsorolt, zárható, kerítéssel körülkerített ingatlanokon tarthatók, ahonnan az eb nem
szabadulhat ki. A bejáratnál figyelmeztető kiírást kell elhelyezni, mely az eb különös
veszélyességére felhívja a figyelmet.
(3) Tömbtelkeken lévő többlakásos lakóépületekben (tömblakásokban) lakásonként 1 db eb
tartható.
(4) Egyedi telken lévő többlakásos lakóépületekben (sorházak), ahol a lakásokhoz
kizárólagos használatú telekrész tartozik, és el van kerítve, 2 db eb tartható.
(5) Tilos a lakóépületekben és lakásokban ebet kizárólagosan az erkélyen tartani.
(6) Üdülőterületen és 500 m2 alatti telken csak 1 db eb tartható.

Ebtartással kapcsolatos eljárási szabályok
10. §
Az ebtartással kapcsolatos eljárási szabályokra a 8. §-ban foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
11. §
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos, bekerített ingatlanon eb úgy tartható
szabadon, hogy onnan ki ne juthasson.
(2) Az eb által okozott károkért az ebtartó a felelős. E rendelet alkalmazásában ebtartó az eb
tulajdonosa, illetve az eb felügyeletét ellátó személy.

12. §
(1) Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterület, a közös használatú udvarok,
helyiségek területét ne szennyezze.
(2) Az eb által e területen keletkező szennyeződést az ebtartó köteles azonnal eltávolítani.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
Szabálysértési rendelkezések
13. §
Szabálysértést követ el és 50 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) olyan helyen tart állatot, ahol ezt a rendelet tiltja,
b) e rendeletben megengedett számú haszonállatnál engedély nélkül több állatot tart.
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Hatálybalépés
14. §
(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépéssel egyidejűleg Békés Város Képviselőtestülete az állattartás helyi szabályairól szóló 22/2007. (IV. 26.) számú, valamint az azt
módosító 40/2008. (X. 31. ) számú önkormányzati rendeletei hatályukat vesztik.

Békés, 2010. november 25.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2010. november 26-án.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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1. számú melléklet

Védőtávolság (méter)

Állattartásra
szolgáló épület

Ásott kút

Közterület

Lakóingatlan

Nagyhaszonállat

15

15

15

Kishaszonállat

15

15

15

Prémes állat

15

15

15

Baromfi

15

15

15

Trágyatároló

15

15

15

állatfajtánként
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