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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az országos településrendezési és építési 
követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 36. § (5) bekezdése, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése, a felszín alatti 
vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 20. § (7) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  

 
 

1. § 
 

 
Az állatok tartásáról szóló 10/2008. (IV. 25.) számú rendelet 7. §-a kiegészül a következı (1a) 
és (1b) bekezdéssel: 
 
„(1a) A 4. számú állattartási övezetben baromfi, nyúl, prémes állat istállója, ólja, ketrece, zárt 
kifutója, trágya és trágyalé tárolója 

ca) lakótelken igazgatási és társadalmi, egészségügyi és szociális, mővelıdési és nevelési, 
oktatási intézmények, élelmiszer és vendéglátó üzemek, üzletek telkeinek határától 20 m, 

cb)lakóépülettıl és üdülıövezet határától 6 m, 
cc) ásott kúttól, csıkúttól és kerti csaptól 10 m, 
cd) fúrt kúttól 5 m távolságban helyezhetı el. 

 
(1b) A 4. számú állattartási övezetben egyéb haszonállat istállója, ólja, ketrece, zárt kifutója, 
trágya és trágyalé tárolója 

da) lakótelken igazgatási és társadalmi, egészségügyi és szociális, mővelıdési és nevelési, 
oktatási intézmények, élelmiszer és vendéglátó üzemek, üzletek telkeinek határától 50 m, 

db)lakóépülettıl és üdülıövezet határától 8 m, 
dc) ásott kúttól, csıkúttól és kerti csaptól 15 m, 
dd) fúrt kúttól 10 m távolságban helyezhetı el.” 

 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
 

Dr. Komáromi Éva   Aros János 
          jegyzı polgármester 
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Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai  
1.1 Társadalmi hatások 
A rendeletmódosítás Sárospatak város közigazgatási területén belül, a 4. számú állattartási 
övezetben élı állattartókat érinti.  
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
A rendeletmódosításban megfogalmazott védıtávolságok a 4. számú állattartási övezetben 
élıknek nyújt kedvezıbb lehetıséget az állatok tartására, a lakóépülettıl és üdülıövezet 
határától számított védıtávolság csökkentésével.     
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
A 4. számú állattartási övezetben a jelenlegi kialakult beépítettség nem biztosítja a korábban 
megfogalmazott védıtávolságok betartását, ezért ebben az övezetben a rendeletben 
meghatározott állatok tartására biztosítunk lehetıséget.   
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nincs   
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 261/2011. (VIII. 26.) KT. 
határozatában javasolta az állattartási rendelet módosítását a védıtávolságok csökkentésével. 
A védıtávolságok csökkentése nélkül ebben az övezetben állatok nem tarthatóak.     
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelethez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
  
Sárospatak, 2011. december 5.  
 
 
                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 
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Általános indokolás 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az országos településrendezési és építési 
követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 36. § (5) bekezdése, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése, a felszín alatti 
vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 20. § (7) bekezdés b) pontjában, 
az állatok tartásáról szóló 10/2008. (IV. 25.) rendelet 7. §-ában kerültek meghatározásra a 
védıtávolságok az elmúlt években. A képviselı-testület 261/2011. (VIII. 26.) KT. 
határozatában javasolta az állattartási rendelet módosítását a védıtávolságok csökkentésével.    
 

 
Részletes indokolás 

 
az 1. §-hoz 

 
Az állatok tartásáról szóló helyi rendelet 7. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában vannak meghatározva a 
védıtávolságok. A c) ponttal való kiegészítésben a 4. számú állattartási övezetben a lakóépülettıl és 
üdülıövezet határától a baromfi, nyúl, prémes állat istállója, ólja, ketrece, zárt kifutója, trágya és trágyalé 
tárolója 6 m-re, egyéb haszonállat istállója, ólja, ketrece, zárt kifutója, trágya és trágyalé tárolója 8 m-re 
került meghatározásra, tekintettel a jelenlegi beépítettségre.    

 
a 2. §-hoz 

 
A módosító rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen 
joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


