Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2005. (II.15.) RENDELETE
az állattartás helyi szabályairól
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ban kapott felhatalmazás
alapján az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók,
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás
mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.
(2) Bánk Község területén – a jogszabályokban előírt közegészségügyi-, állategészségügyi-,
állatvédelmi-, építésügyi-, környezet- és természetvédelmi szabályok betartása mellett –az e
rendeletben szabályozott előírások betartásásával lehet állatot tartani.
2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – kiterjed valamennyi
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervekre, és természetes
személyekre, minden olyan ingatlanra, épületre, építményre, ahol kisüzemi (kedvtelésből tartott)
állattartás folyik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél
valamint a fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, valamint a nagy
létszámú állattenyésztő és állattartó telepre.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás
céljából vásárolt vagy beszállított állatok három nap időtartamot meg nem haladó alkalmi,
átmeneti tartására.
(4) A veszélyes állatok tartásának szabályait külön jogszabály, az ebek tartásának spediális
szabályait külön fejezet szabályozza.
II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
3. § Állatot tartani csak az állattartó használatában lévő területen lehet. A közterületre állatot
kiengedni tilos.
4. § (1)1 Az állatok tartására szolgáló új építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása - építési engedély alapján - a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi jogszabályok, valamint a helyi építési szabályzat
betartásával történhet.
(2) Az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére megállapított védőtávolságok megtartása
alól– az ÁNTSZ szakvéleménye alapján – az I. fokú építésügyi hatóság szükség szerint
felmentést adhat, és kisebb védőtávolságot is engedélyezhet.
5. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról,
a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
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(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos
igénybevételéről gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni,
elhagyni, vagy életét kioltani.
6. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, mások magánterületét ne
szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletét ellátó
személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
7. § (1) A legelőre kihajtott állatokat a tulajdonosok – emberi felügyelet mellett –
legeltethetik. Az állatok őrzésével közös pásztor is megbízható.
(2) Az állattartó, aki a legelőre történő állat vezetése alkalmával a közterületet állataival
beszennyezi, besározza, illetve megrongálja, köteles azt azonnal eltakarítani, illetve saját
költségére kijavítani.
III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
8. § Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a) I. övezet: Petőfi út, Tó utca, Dózsa György utca, Kazinczy Ferenc utca mindkét oldala,
Juhász Gyula utca páros házszámozású oldala, Benczúr Miklós utca, Mély utca, Kis utca
b) II. övezet: üdülőterület teljes területe, beleértve a Juhász Gyula utca páratlan házszámozású
oldala
9. § A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár,
temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 30 méteres
körzetén belül - függetlenül attól, hogy az intézmény, illetőleg az ingatlan a 8. § értelmében
melyik állattartási övezetbe tartozik – tilos állatot tartani.
10. §2
11. §3
12. § Külterületen a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartása mellett
létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.
13. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie az építésügyi,
az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint állatvédelmi
előírásoknak.
(2) Az állatok – az eb és a macska kivételével - elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen
tisztítható, hézag-és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd aljzattal, valamint
hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni.
(3) Az állattartásra – az eb és a macska tartás kivételével - szolgáló helyet el kell keríteni.
(4) Az állattartó létesítményeket (pl. istállót, ólat, ketrecet) szükség szerint rendszeresen
takarítani kell, és azok rendszeres, szükség szerinti fertőtlenítéséről, valamint a rágcsálók és
legyek folyamatos irtásáról gondoskodni kell. Szükség szerint rendszeresen, de évente legalább
két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(5) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének
lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget.
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(6) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztosítani.
14. § (1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell
kiképezni.
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba
kell terelni.
15. § (1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót (gyűjtőt) résmentes födéllel kell ellátni,
oldalát és aljzatát pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az
ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.
(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve
kell tárolni.
(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve
kell tárolni.
(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé kifolyását illetôleg a csapadékvíz oda való befolyását
meg kell akadályozni.
(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
16. § A haszonállat, továbbá eb és macska megbetegedését, annak gyanúját, vagy ilyen
körülmények közötti elhullását az állattartó köteles haladéktalanul a hatósági állatorvosnak
bejelenteni.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
17. § (1) Az állattartást meg kell tiltani, vagy korlátozni kell, ha az állattartáshoz szükséges
feltételek nem biztosítottak és nem biztosíthatóak.
18. § Amennyiben az állattartás feltételei megteremthetők, úgy az állattartót megfelelő
határidő megjelölésével a szükséges munkák elvégzésére kell kötelezni. Amennyiben ezt nem
vállalja vagy nem végzi el, úgy a 20.§ előírásait kell alkalmazni.
19. §4 E rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre magasabb
rendű jogszabály nem a jegyzőt, vagy más szervet jogosítja fel – a polgármester jogosult eljárni,
az állattartót megfelelő állattartásra kötelezheti, illetve állattartását korlátozhatja, vagy
megtilthatja.
20. §5
V. fejezet
Az ebtartás különös szabályai
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
21.§6 Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles eleget tenni a felsőbbrendű jogszabályban
meghatározott bejelentési kötelezettségének.
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Ebtartási szabályok
22.§7 Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles az ebet a felsőbbrendű jogszabályben
meghatározottak szerint beoltani.
23.§ (1) Belterületi közterületen, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az ebet
pórázon kell vezetni, és zárt szájkossárral kell ellátni.
(2) Ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol azt e rendelet vagy tábla nem tiltja.
(3) Az eb felügyeletét ellátó személy külterületen is köteles gondoskodni arról, hogy az eb
másnak kárt ne okozzon.
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
24.§ (1) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását
biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott
személy tartani.
(2) Harapós, vagy támadó természetű eb a telek, illetve az egylakásos családi lakóház
udvarán is csak zárt kapubejárat esetén maradhat megkötetlenül, de a közterületre nyíló
bejáraton ez esetben is a „Harapós kutya”-ra utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnően
elhelyezni.
(3) Ebet közforgalmi közlekedési vállalat járművein az ott érvényben lévő utazási szabályzat
betartása mellett szabad szállítani.
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló jármuvön ebet szállítani tilos.
25.§ (1) Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító
üzletekekbe,
b) oktatási, egészségügyi-szociális, és kulturális intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) játszótérre,
e) strand területére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető
kutyára, a rendőrségi és az intézmény védelme érdekében ott tartott ebre.
(3) A kemping területén tartózkodó személyek kötelesek az ebet úgy tartani, hogy mások
nyugalmát ne zavarják, valamint köteles gondoskodni arról, hogy az eb a mások által is használt
területet ne szennyezze. Az eb által e területeken okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról
az eb felügyeletét ellátó személy köteles gondoskodni.
(4) A bánki-tóban tilos az ebek fürdetése, úsztatása.
26.§8.
27.§ (1) Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni
köteles arról, hogy az eb a gyalogos közlekedésre is használt közutat, sétányt, nyilvános park
területét ne szennyezze.
(2) Az eb által e területeken okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb felügyeletét
ellátó személy köteles gondoskodni, s az ehhez szükséges eszközt a kutya sétáltatása során
köteles magánál tartani.
28.§ (1) Az eb tuajdonosa a megengedett tartás, illetve hozzájárulás esetén is köteles ebét
úgy tartani, hogy
a) az eb testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen,
b) a házban vagy annak közvetlen szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne
zavarja;
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c) az eb életfeltételeit kínzása nélkül biztosítsa.
(2) Tenyésztési és kiképzési célból létesítményt kialakítani, fenntartani csak engedély alapján
szabad.
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendô eljárások
29.§ (1) A közterületen kóborló, gazdátlan ebek befogásáról Bánk Község Önkormányzata e
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező szervezet, vagy vállalkozó útján gondoskodik.
(2)9 A befogott, veszettség ellen igazoltan oltott ebet tulajdonosa 14 napon belül, az eb tartási
költségeinek megtérítése mellett kiválthatja. A tartási költség mértékét az eb befogásával
megbízott vállalkozó állapítja meg.
(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt értékesíteni
lehet.
(5) A veszett, veszettség ferőzésre gyanús ebek tekintetében az állategészségügyi szabályok
szerint kell eljárni.
30.§ (1) Az eb tartását meg kell tiltani, ha:
a) az ebtartáshoz szükséges feltételek nem biztosítottak, s azt az eb tulajdonosa
felhívás ellenére sem oldotta meg,
b) az ebtartó nem rendelkezik az e rendeletben előírt engedéllyel, vagy
hozzájárulással.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tiltást akkor lehet kimondani, ha a feltételek
hiánya a közvetlen környezet nyugalmát zavarja, vagy az eb súlyos kínzását eredményezi.
(3) A tiltást az érdekelt kérelmére indult önkormányzati hatósági eljárásban a polgármester
rendelheti el, a kérelmezőnek az a) ponban említett előzetes felhívást igazolnia kell.
31.§ 10
32.§ E rendelet betartását a polgármester jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzésben történő
részvételre a hatósági állatorvos és az ÁNTSZ felügyelője felkérhető.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
33. § (1) E rendelet 2005. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti a
Bánk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás rendjéről szóló 6/1997.
(IV.04.) számú rendelete, valamint annak módosításai.
(2) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett
mértékben és módon folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül
megszüntetni, illetve az előírt mértékre csökkenteni, és az állattartásra vonatkozó szabályoknak
megfelelő módon tartani az állatot.
P. H.
dr. Túry Endréné
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2005. február 15.
Torma Andrea
jegyző
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1. számú melléklet11
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bôvítése esetén betartandó védôtávolságok
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