SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE
10/2008. (IV.25.)
rendelete
az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság
Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében az
állattartás helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a települési környezet védelme és a lakosság nyugalma érdekében a helyi viszonyok, igények és sajátosságok figyelembevételével - szabályozza Sárospatak
város közigazgatási területén az állattartást, az állattartók jogait és kötelezettségeit.
(2) A jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket a város bel- és külterületén minden állattartó
köteles betartani.
(3) E rendelet alapján az önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselı-testület a
Polgármesterre ruházza át.

2. §
Sárospatak város közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az
állategészségügyi, és állatvédelmi-, az építési-, a vízügyi és környezetvédelmi szabályok
betartása mellett, e rendeletben megfogalmazott feltételekkel lehet.

3. §
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) fegyveres erık, fegyveres testületek, rendészeti szervek feladatainak ellátásához szükséges
állattartásra,
b) az alkalmi cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra,
c) a külterületi állattartó telepeken folyó állattartásra, kivéve a trágyatárolás szabályait, és az
ebtartást,
d) a közvetlen fogyasztásra szánt, zárt helyen elhelyezett, legfeljebb 5 db szárnyas átmeneti
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tartására,
e) méhek tartására.

4. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Az állattenyésztéssel foglalkozó szervezetek, gazdasági társaságok, közös háztartásban élık
egy állattartónak minısülnek.
b) A hozzájárulás szempontjából a közös háztartásban élı lakótársak, szomszédok
nyilatkozata egy nyilatkozatnak számít.
c) Nagytestő haszonállat: a szarvasmarha, ló, öszvér, szamár.
d) Közepes testő haszonállat: sertés, kecske, juh.
e) Kis haszonállat: házinyúl, nutria, ezüstróka, más prémes állat, szárnyas, haszongalamb, éti
csiga, biogiliszta (c, d, és e pont alattiak továbbiakban együtt: haszonállat)
f) Kedvtelésbıl tartott állatok: eb, macska, sport- és díszgalamb, éneklı és díszmadarak,
díszbaromfi, tengerimalac, aranyhörcsög, fehér egér, stb.
g) Egyéb, kedvtelésbıl tartott potenciálisan veszélyes állatok: az 1998. évi XXVIII. törvény
és a végrehajtására kiadott 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1.
számú mellékletében felsorolt állatok köre.
h) Eb, macskatenyésztés: a kettı vagy több azonos fajtájú, különnemő eb, illetve macska
szaporítási célból, az értékesítés szándékával való tartása.
(2) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik, úgy a haszonállatokra vonatkozó
elıírásokat kell alkalmazni a kereskedelmi (értékesítési) célra tenyésztett kutyák, macskák,
éneklı- és díszmadarak, aranyhörcsögök, tengeri malacok, stb. tartására is.

Állattartási övezetek
5. §
Az állattartási övezetek határai az Országos Településrendezési és Építési Követelmények, az
érvényes rendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat elıírásai által meghatározott
építési övezetek határaihoz igazodik.
1. számú állattartási övezet:
a) Ipari, gazdasági, kereskedelmi terület
- Nagy Lajos út
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-

Wesselényi út
Bláthy Ottó út
Vásárhelyi P. út
Baross Gábor út vége az 1909/2 hrsz-tıl az 1912/2 hrsz-ig
Ipar utca
Dorkói út
Dózsa Gy. út 2. (hrsz.: 3647, 3654)
Kazinczy u. 1737 és 1740 hrsz-ú területe
Gárdonyi G. út a hídtól a Dózsa Gy. u. keresztezıdéséig

b) Üdülıházas övezet:
- Herceg u.
- Nefelejcs u.
- Muskátli u.
- Rozmaring u.
- Szegfő u.
- Virág u.
- Viola u. üdülıterületi része
c) Hétvégi házas övezet:
- Fazekas sor üdülıterületi része
d) Nagyvárosias lakóterület:
- Október 23. tér
- Katona J. út lakótelepi része
- Andrássy Gy. út
- Szabó E. út
- Lavotta út lakótelepi része
- Déryné út lakótelepi része
- Zrínyi u. lakótelepi része
- Május 1. u.
e) Belváros és a mőemlékileg védett területek:
- Deák Ferenc utca
- Arad utca
- Fáy András utca
- Móricz Zsigmond utca
- Bessenyei utca
- Arany János utca Arad utca és a Bessenyei utca közötti szakasza
- Rákóczi utca
- Várkert utca
- Sport utca
- Martinovics utca
- Kinizsi P. utca Szabó Gyula utcától a Martinovics utcáig terjedı szakasza
- Hunyadi J. utca Martinovics utca és Mikes K. utcai szakasza
- Vörössipkások útja
- Petıfi Sándor utca
- Tokaji Ferenc utca
- Madách Imre utca
- Szabó Gyula utca
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-

Mikes Kelemen utca
Bartók Béla utca
Erdélyi János utca
Comenius utca
Hild tér
Csokonai utca
Eötvös utca
József Attila utca
Patika-köz
Lorántffy Zsuzsanna utca
Szemere utca
Táncsics M. utca
Tompa utca
Kossuth út
Szent Erzsébet utca
Béla király tér
Egri köz
Attila utca
Retel utca
Kazinczy Ferenc utcának a Vörösmarty utcáig terjedı szakasza
Görbe utca
Ispotály köz
Habán utca
Vörösmarty utca
Szent József utcának az Arad utcától a Komáromi utca keresztezıdéséig terjedı
szakasza
Zrínyi utca – Martinovics és Déryné utcák közötti szakasza -

f) Kisvárosias lakóterület:
- Láczai Sz. L. u.
- Bónis F. u.
- Dezsı L. u.
- Balassi B. u.
- Határ u.
2. számú állattartási övezet:
-

Hajnóczi J. u.
Berzsenyi D. u.
Batsányi J. u.
Komáromi J. u.
Szabó J. u.
Szalontai u. 1623. hrsz-tól az 1482. hrsz-ig, 1478. hrsz-tól az 1469. hrsz-ig és az 1609.
hrsz-tól az 1509. hrsz-ig
Fürdı u.
Móra F. u.
Szalkai u.
Mikszáth K. u.
Mányoki Á. u.
Kazinczy F. u. Vörösmarty u. és Kassai út közötti szakasza
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-

Mátyás Ernı u.
Kolostor u.
Hárs köz

3. számú állattartási övezet:
Az 1. és 2. számú állattartási övezet alatt fel nem sorolt belterületek, valamint a Szalontai
u. 1479. hrsz-ú és az 1508. hrsz-ú területe.
4. számú állattartási övezet:
Sárospatak város közigazgatási területéhez tartozó lakott külterületek, valamint a
Végardói u., és a Szeles utca vége: 1352 hrsz (Betyár-tanya).

Tartható haszonállatok száma telkenként
6. §
(1)

Az 1. számú állattartási övezetben:
Haszonállatok tartása tilos!

(2)

2. számú állattartási övezetben:
Kis haszonállatból összesen:

30 db

3. számú állattartási övezetben:
- nagytestő haszonállatokból, amennyiben az ingatlan területe
eléri vagy meghaladja az 1.000 m2-t:
- közepes testő haszonállatokból összesen:
- kis haszonállatból összesen:

2 db
5 db
50 db

(3)

a) A nagy és közepes testő haszonállat szaporulatát 12 hetes korig, a kis haszonállat,
valamint az egyéb haszonállat szaporulatát 8 hetes korig a tartható haszonállatok
darabszámába nem kell beszámítani.
(4)

A 4. számú állattartási övezetben:
A tartható állatok száma nincs korlátozva, e területen az Állat-egészségügyi
Szabályzat elıírásai az irányadóak.

Haszonállat tartására szolgáló épületek és építmények
elhelyezésének feltételei
7. §
Az állatok tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésénél
védıtávolságokat kell betartani:
(1) A ház körüli állattartást szolgáló építmények elhelyezésénél:
----------------------------------------------------------------------------------------------baromfi, nyúl,
egyéb
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az

alábbi

prémes állat
haszonállat
istállója, ólja, ketrece, zárt kifutója,
trágya és trágyalé tárolója
----------------------------------------------------------------------------------------------a) Belterületen lévı lakótelken
igazgatási és társadalmi, egészségügyi és szociális, mővelıdési és nevelési, oktatási intézmények, élelmiszer és vendéglátó
üzemek, üzletek telkeinek határától
20 m
50 m
• lakóépülettıl és üdülıövezet
határától
10 m
15 m
• ásott kúttól, csıkúttól és kerti
csaptól
10 m
15 m
• fúrt kúttól
5m
10 m
távolságban helyezhetı el.
b) Mezıgazdasági rendeltetéső földrészleten
6m
10 m
szomszédos gazdasági épülettıl
• különálló épület elhelyezésekor saját gazdasági épülettıl
6m
6m
•

ásott kúttól, csıkúttól és kerti
csaptól
• fúrt kúttól
távolságban helyezhetı el.

10 m
5m

15 m
10 m

(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek, építmények
létesítéséhez a mindenkor hatályos építésügyi jogszabályok elıírása szerinti engedély
szükséges.

Haszonállatok tartásának szabályai
8. §
(1) Valamennyi állattartó köteles a tartott állatok részére a megfelelı életfeltételeket
biztosítani, az állatvédelmi törvény elıírásait köteles betartani.
(2) Az állattartó köteles állattartási tevékenységérıl (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,
kecske, sertés esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed
felett) a tevékenység megkezdésérıl, illetve megszüntetésérıl a hatósági állatorvost, illetıleg
az önkormányzat jegyzıjét egyidejőleg tájékoztatni az Állat-egészségügyi Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelıen.
(3) Az Állat-egészségügyi Szabályzat 1. számú függelékének 4./ pontjában meghatározott
telepméret, állatlétszám esetén az állattartó köteles folyamatosan nyilvántartást vezetni a
tartott állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás idıpontjáról, az állatok
származási helyérıl, a születés, elhullás, értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az
alkalmazott gyógykezelés idıpontjáról és ennek okáról.
6

(4) Az állatok csak tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal ellátott létesítményben
helyezhetık el. Ezeket naponként legalább egyszer ki kell takarítani. Az állattartó köteles az
építmény rendszeres fertıtlenítésérıl, az ott található kártékony állatok irtásáról, a legyek
irtásáról folyamatosan gondoskodni.
(5) Hígtrágya, trágyalé győjtésének, kezelésének trágyatároló létesítésének szabályai:
a) Tilos hígtrágya, trágyalé továbbá csurgalék-vizeinek bevezetése a vizekbe.
b) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthetı felszíni vizektıl más jogszabály által nem
szabályozott ivóvíznyerı helytıl számított legalább 100 m-en belül.
c) Hígtrágya tároló nem létesíthetı vízjárta területeken.
d) A rendelet hatályba lépésekor már üzemelı vagy engedéllyel rendelkezı állattartó telepek
esetében, az állattartó telepek trágyatároló mőtárgyainak kialakítására vonatkozó
követelmények:
- hígtrágya-tároló: hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes
szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tárolótartály a korróziónak ellenálljon,
élettartama legalább 20 év legyen. A tároló helynek, legalább 4 havi hígtrágya,
trágyalé, csurgalékvíz befogadására elegendı méretőnek kell lennie.
- istállótrágya-tároló: istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyőjtésére
szolgáló győjtıcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tároló
telep kapacitásának legalább 8 havi istállótrágya tárolására elegendınek kell lennie.
- ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas, mezıgazdasági tábla szélén – legfeljebb 2
hónap idıtartamra - olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül,
ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van, felszíni víz nincs 100 m-en belül.
e) Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között.
f) Tilos hígtrágya, trágyalé, felszíni kijuttatása olyan lejtıs területen, ahol fennáll annak a
veszélye, hogy a lemosódó tápanyagok felszíni vizekbe juthatnak.
g) Nem juttatható ki trágya fagyott, vízzel telített, összefüggı hótakaróval borított talajra.
h) A szagártalom csökkentése érdekében a trágyagyőjtıt jól záródó fedlappal kell ellátni.
i) Az állattartónak gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett
tárolásáról.
j) Az h) és i) pontokban foglaltak a 6.§ (2)-(3) bekezdésében rögzített 2. és 3. számú
állattartási övezetre vonatkoznak.
(6) Trágyát, és trágyalevet szivárgásmentes győjtıben kell tárolni úgy, hogy onnan a trágyalé
ki ne folyhasson, a szomszédos és saját telket, a talajt ne fertızze. A trágyatelepet vízhatlan
alapzattal és oldalfallal szükséges ellátni, vagy a trágyatelep körül lefedett peremtöltést és
árkot kell kialakítani. A trágyalé elvezetése - saját telken belül is - kizárólag zárt csatornával
történhet. A trágya és trágyalégyőjtıt szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles az
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állattartó kiüríteni, kitisztítani és fertıtleníteni.
(7) Szerves szalmás trágyát csak kazalban, betonaljzattal ellátott területen, maximum 50 q-ig
lehet tárolni. A mélyalmos trágyát a telken tárolni tilos, annak elszállításáról, vagy egyéb
módon történı hasznosításáról az istállóból történı kikerülésekor azonnal gondoskodni kell.
(8) Haszonállat e rendeletben engedélyezett területen csak lakóépületen kívül tartható. Lakás
erkélyén, közös használatú helyiségekben haszonállat átmenetileg sem helyezhetı el.
(9) Haszonállat tartásához az egyébként engedélyezett területen az ingatlantulajdonos
hozzájárulása, többlakásos ingatlan esetén a házban lakók egyszerő többségének írásbeli
beleegyezı nyilatkozata szükséges.
(10) Többlakásos épület udvarába, kertjébe haszonállatokat kiengedni, ott legeltetni, a
háztulajdonos és a lakók egyszerő többségének írásbeli hozzájárulásával lehet.
(11) Ezüstróka és más ragadozó prémes állat, illetve biogiliszta csak külön engedély és a
szomszédok hozzájárulása mellett tartható.
(12) Galamb az engedélyezett területen padlástérben fertızésveszély miatt nem tartható.
(13) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül
kiengedni.

Kedvtelésbıl tartott állatok tartási szabályai
9. §
Sárospatak város közigazgatási területén a rendelet 9. §-ától 25. §-áig foglalt elıírásokat az
övezethatárra tekintet nélkül egységesen kell alkalmazni.

Eb és macskatartás
10. §
3

(1) Az ebtartó köteles az oltási könyvet megırizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenırzı
állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre
felügyelı személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
3

(2) Az állattartó köteles az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzı
állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni.
3

(3) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idısebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az elsı oltást követıen 6 hónapon belül,
8

ac) ezt követıen évenként.
(4) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak
bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került.
3

(5) - (9) Hatályon kívül helyezve

11. §
(1) Vakvezetı kutya a város közigazgatási területén az állattartásra vonatkozó elıírások
betartása mellett tartható.
(2) Az 1. sz. állattartási övezet lakótelepein, valamint olyan lakóépületekben, ahol két vagy
több lakás van - az eb korától függetlenül - lakásonként csak egy eb tartható.
(3) Belterületen lévı egyedi beépítéső lakótelken 3 hónaposnál idısebb kutyából 2 db,
macskából 3 db tartható. Ennél nagyobb számú kutya és macska tartása csak a külterületen
engedélyezett.
(4) Az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az elızıekben engedélyezett
létszám felett.
(5) A (3) bekezdésben foglaltak alól az ebtenyésztık felmentést kaphatnak a polgármestertıl a
szomszédok írásbeli hozzájárulása alapján.

12. §
Többlakásos lakóépületben tartható eb és macskatartási szabályok:
a) Többlakásos lakóépületben lakásonként csak egy három hónaposnál idısebb eb és egy
macska tartható, valamint szaporulata legfeljebb 3 hónapos koráig.
b) Többlakásos lakóépületek lakásaiban eb-tenyésztés nem folytatható.
c) A többlakásos épület lakásaiban az ebtartóval azonos szinten lakók egyszerő többségének
elızetes írásbeli hozzájárulásával lehet kutyát tartani.
Az egészségügyi okból igazoltan rászorulóknak a vezetı-, és jelzıkutya tartásához
hozzájáruló nyilatkozatot nem kell beszerezni.
d) A hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az ebtartó új kutyát kíván beszerezni.
e) A lépcsıházban lakók beleegyezı nyilatkozata nélkül alkalmi kutyatartás évenként
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legfeljebb 15 napon keresztül folytatható.
f) Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében, az itt létesített egyedi gépkocsi tárolóban,
vagy egyéb melléképületben csak az összes lakó elızetes, írásbeli hozzájárulásával lehet
kutyát tartani.
g) Nem tartható eb, macska erkélyen, loggián, közös használatú helyiségben.

13. §
(1) Tilos ebet tartani egészségügyi (kivéve állategészségügyi) intézmények, valamint
közintézmények (iskola, óvoda stb.) épületében és udvarán, kivéve a vakvezetı, jelzı és
ırzési feladatokat ellátó egyedeket.
(2) İrzı-védı célból zárt rendszerő telephelyeken tartott ebek esetén a telek bejáratánál
"İrkutyával ırzött terület!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni.
(3) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása esetén teljes biztonsággal
meg kell akadályozni annak kijutását a zárt területrıl. Az ingatlan bejáratánál "Vigyázz a
kutya harap!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni.
(4) Bekerítetlen ingatlanon tilos az ebet szabadon tartani. Az eb tulajdonosa köteles
gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve annak határait szabadon ne hagyhassa el.

14. §
A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy:
- indokolatlanul ne zavarja a környezetben élık nyugalmát, életvitelét,
- ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat,
- ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét,
- ne szennyezze a környezetét,
- ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és állategészségügyi, és
állatvédelmi szabályokat.

15. §
(1) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más bárki által igénybe vehetı egyéb
területen az ebet pórázon kell vezetni. Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan ebet a harapás
lehetıségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni.
(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja.
Az ebek futtatására alkalmas helyet a Polgármesteri Hivatal jelöli ki a város alábbi területein:
- Kispatak
- Bodroghalász
- Újtelep
- Végardó
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- Lakótelep
- Belváros városrészeken
A kutyafuttatásra kijelölt terület határait táblával kell jelölni és körül kell keríteni.
(3) A futtatásról 14 éven felüli személy gondoskodhat, aki szükség esetén ebét köteles féken
tartani (zabolázni) és gondoskodni arról, hogy az eb a terület határait ne hagyja el.

16. §
Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról,
hogy a kutya gyalogjárdát, sétányt, nyilvános parkot, lakóházak melletti parkosított területet,
gyermekjátszóteret, többszintes lakóházak területét, lépcsıházát ne szennyezze.
E területeken az eb ürülékének azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, illetıleg az eb
felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
Ennek érdekében a sétáltatást végzı személy köteles magánál tartani az eb okozta
szennyezıdés eltávolítására alkalmas eszközöket (kislapát, seprő, zacskó, szóróanyag, stb.).

17. §
(1) Tilos ebet beengedni, illetıleg bevinni, eltekintve a vakvezetı kutyáktól:
a) a közönség részére nyitva álló helyiségekbe (ha ezt a helyiség tulajdonosa, vagy az afelett
rendelkezı személy, szerv, üzemeltetı stb. a bejáratnál elhelyezett tilalmi táblával vagy
felirattal jelzi), strandra, élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer feldolgozó üzembe,
élelmiszerraktárakba, valamint piac és vásárcsarnok területére,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti
helyre (kivéve, ha az intézmény vezetıje ez alól felmentést ad),
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületekbe,
d) diák- és munkásszállásokra,
e) játszótérre, sportpályákra, kivéve az engedélyezett állatkiállításokat,
f) parkokba (zöldterületre), ahol tábla tiltja.
(2) Élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani tilos.

18. §
Ebet tömegközlekedési jármővön pórázzal és szájkosárral ellátva csak külön menetjeggyel
vagy bérlettel lehet szállítani kizárólag az utolsó ajtóhoz kapcsolódó térben, ahol 2 db ebnél
több nem szállítható egyszerre.
Öleb mérető eb a kocsi belsejében is szállítható kosárban vagy táskában. Az ebet szállító
személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb az utasok nyugalmát ne zavarja.
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A jármő vezetıje a szállítási szabályok megsértıit, illetve az utasok nyugalmát zavaró ebet és
tulajdonosát kötelezheti a jármő azonnali elhagyására.

19. §
(1) A Polgármester felhívására, szükség szerint - de legalább havonta egy alkalommal - az
Önkormányzat Kommunális Szervezete köteles akciókat tartani a kóbor ebek begyőjtése
céljából.
(2) A befogott ebet a felmerült költségek megtérítése mellett igazolt tulajdonosa a befogást
követı 14 napig válthatja ki. Költségként a befogás díját és a napi tartási díjat kell fizetni a
befogással megbízott szervezet részére. A költségek megtérítésénél minden megkezdett nap
egész napnak számít. A befogott ebeknél a minimális tartási feltételeket biztosítani kell.
(3) A befogott és a (2) bekezdésben megjelölt idıpontig ki nem váltott ebeket a befogással
megbízott szervezet átadja civil állatvédı szervezet által üzemeltetett állatmenhely részére
vagy elaltathatja.
A kóbor ebek tulajdonosa (tulajdonosai) ellen - a tulajdonos felderítése után - a Kommunális
Szervezet vagy a közterület felügyelık szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek.
(4) A ki nem váltott ebek tekintetében az azokkal való rendelkezés elıtt a Magyar
Ebtenyésztık Országos Egyesülete (MEOE) helyi szervezetét értesíteni kell a fajtatiszta vagy
annak látszó ebek tekintetében, hogy annak elhelyezésében segítséget nyújthasson. A MEOE
felmerülı igénye esetén az állategészségügyi intézmény az ebet köteles visszatartani, míg a
MEOE köteles ennek költségeit fedezni.
(5) Az Önkormányzat Kommunális Szervezete megbízásából kóborlás miatt befogott ebeket,
ha azok a kötelezıen elıírt veszettség elleni oltásban nem részesültek, a tulajdonosának
visszaadni nem lehet. Ezeket az ebeket tulajdonosuk kártalanítása nélkül el kell altatni.

20. §
A város területén eb-tenyészetet, eb-megırzıt létesíteni a polgármester engedélyével lehet.
Az engedélyezéshez a MEOE területi szervezete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete és a
területileg illetékes állategészségügyi hatóság szakhatósági engedélyét ki kell kérni. Az
engedélyezési eljárás költségeit a kérelmezınek elıre be kell fizetnie a Polgármesteri Hivatal
számlájára. Az eb-tenyészeteket, eb-megırzıket az engedélyezési eljárásban résztvevı
szervezetek jogosultak ellenırizni. Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül
visszavonható, ha az engedélyes az érvényben lévı jogszabályi elıírásokat, az engedélyben
elıírt kötelezettségeit megsérti és a jogsértı állapotot - 30 napon belül - felhívás ellenére sem
szünteti meg.

21. §
3

(1) A veszett, veszettségre vagy fertızésre gyanús ebekkel kapcsolatos eljárásra a veszettség
elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet az irányadó.
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(2) A korábban szabályszerően tartott, de a rendelet hatályba lépését követıen tiltás, vagy
korlátozás alá esı ebek legfeljebb egy évig tarthatók, kivéve, ha a tartási szabályok
megsértése esetén egyébként is kötelezést kellene hozni az ebtartás megszüntetésére, illetve
korlátozására.

Egyéb kedvtelésbıl tartott állatok tartási szabályai
22. §
(1) Az egyéb kedvtelésbıl tartott veszélyes állatot zárt helyen, úgy kell tartani, hogy emberi
életet, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. A veszélyes állatok tartása elızetes
jegyzıi engedélyhez kötött.
(2) Többlakásos épületben kedvtelésbıl tartott kisállat csak lakásban helyezhetı el, erkélyen
loggián nem tartható.

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok
23. §
(1) Tilos az állatokat kínozni, tartósan nyugtalanítani, bármilyen módon bántalmazni,
elhagyni, emberre vagy állatra uszítani, valamint állatviadalra idomítani.
(2) Kutyát megkötni csak kifeszített huzalra ("futóláncra") szabad.
A megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem képes, vagy nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak
megfelelı elhelyezésérıl gondoskodni.
(4) Valamennyi állattartó az állatok
közegészségügyi szabályokat betartani.

tartásánál

köteles

az

állategészségügyi

és

(5) Az állattartó az állat fertızı megbetegedését, annak gyanúját, vagy ilyen körülmények
között történı elhullását köteles azonnal a területileg illetékes körzeti állatorvosnak
bejelenteni és az állatorvos intézkedéseit végrehajtani.

Állati tetem elhelyezése, megsemmisítése
24. §
(1) Az állati tetem megsemmisítését a mindenkor hatályos Állat-egészségügyi Szabályzat
tartalmazza.
(2) Nagytestő állatok tetemét az állatorvosi igazolást követıen, de legkésıbb 24 órán belül, az
állattartó köteles elszállíttatni a fehérje feldolgozóhoz. Amennyiben a tulajdonos ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt az önkormányzat a tulajdonos költségére

13

elvégezteti. Az állati tetemeket - nagytestő állatok kivételével - az Önkormányzat
Kommunális Szervezete által kezelt hullatárolóba kell szállítani. A hullatárolóba került állati
tetemeknek a fehérje feldolgozóhoz történı elszállításáról a Kommunális Szervezet köteles
gondoskodni.
(3) Az Önkormányzati tulajdonú közterületeken elhullott állati tetemek hullatárolóba történı
szállítását az Önkormányzat Kommunális Szervezete végzi.

Vegyes rendelkezések
25. §
1

(1) E rendelet alkalmazása során történı eljárásra a közigazgatási hatósági, illetve a
szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók.
1

(2) A jegyzı a 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
(3) A Közterület-felügyelık kötelesek folyamatosan ellenırizni az ebtartási szabályok
betartását.
2

(4) Az állattartás megengedhetısége tekintetében – amennyiben intézkedésre jogszabály nem
a jegyzıt vagy más szervet jogosítja fel – önkormányzati hatósági eljárás keretében a
polgármester jár el.
1

(5) A szabályok megsértıit a Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni.

Szabálysértési rendelkezések
26. §
(1) Aki e rendelet 6.- 8. §-aiban, valamint a 10. §-ában, a 12.-18. §-aiban, a 20. §, és a 22.-24.
§-aiban foglaltakat megszegi, vagy kijátssza - ha jogszabály másként nem rendelkezik szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a Jegyzı hatáskörébe tartozik.
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetıje 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal
sújtható.
(4) Helyszíni bírság kiszabására a Jegyzı által megbízott személy, vagy szervezet jogosult.

Hatályba léptetı rendelkezések
27. §
(1) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg az 5/2004. (IV.27.) és az ezt
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módosító 12/2005. (IV. 19.) és a 8/2007. (II. 26.) rendelet hatályát veszti.
3

(2) A jelenleg meglévı, de az e rendeletben foglalt elıírásoktól eltérı haszonállattartásokat
az állattartók 2008. augusztus 1-ig kötelesek megszüntetni, kivéve a 3. számú állattartási
övezetben felsorolt Szalontai u. 1479. hrsz-ú és az 1508. hrsz-ú területeket, mely ingatlanokon
a nagy és közepes testő haszonállattartás megszüntetésének idıpontja 2010. december 31.

K. m. f.

dr. Komáromi Éva s.k.
jegyzı

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

1

Módosította a 23/2008. (IX.01.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba.
Módosította a 32/2008. (XII. 23.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba.
3
Módosította a 27/2009. (XI. 02.) rendelet, mely 2009. november 1-én lép hatályba.
2
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