
 

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete 

az állattartás szabályozásáról  

 

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében, az Országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Az állatok tartására szolgáló építmények létesítésekor be kell tartani az e rendelet 1. mellékletében 

előírt védőtávolságokat.  

2.§ 

 

Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 

 

3.§ 

 

A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és gyepmesteri telepre történő szállításáról a gyepmester az 

önkormányzattal kötött külön szerződés szerint gondoskodik. 

 

4.§ 

 

(1) A közterületen állatot legeltetni nem lehet.  

(2) Amennyiben az állat a közterületen történő áthajtása során a közterületet szennyezi, az  

     állattartó köteles azt haladéktalanul eltávolítani. 

 

5.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti az állattartás szabályozásáról szóló 4/2011.(III.02.) önkormányzati  

     rendelet. 

(3) Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott védőtávolságokat csak e rendelet hatálybalépését  

     követően létesített állattartó épületek esetében kell alkalmazni. 

 

 

 

      Nagy György    Mike Hajnalka 

      polgármester                   körjegyző 

 

Kihirdetés: 

2012. szeptember 26. 

 

Mike Hajnalka 

    körjegyző 



1. melléklet  

az állattartás szabályozásáról szóló 16/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok 

 

 

1) nagy haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén:        lakóépülettől 10 m,    ásott kúttól 15 m 

2) közepes haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén:    lakóépülettől 10 m,      ásott kúttól 15 m 

3) kis haszonállat tartására szolgáló létesítmény esetén:          lakóépülettől  6 m,      ásott kúttól 10 m 

4) trágyatároló kialakítása:                                                     lakóépülettől 10 m,     ásott kúttól 15 m 

 

5.) Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, ha  

     nincs tömör kerítés a kettő között. Ilyenkor a kerítéstől számítva legalább 1 méteres sávot szabadon  

     kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I n d o k o l á s 

az állattartás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelethez 

 

Általános indokolás 

 

Az állattartás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében, az Országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás indokolja.  

 

Részletes indokolás 

 

1-2.§-hoz 

 

Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 

36.§ (5) bekezdése alapján az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények 

építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket – a 

közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények 

meghatározásával – az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A 

rendelet 1.§-a szabályozza az állattartás céljára szolgáló létesítmények építése, bővítése esetén 

betartandó védőtávolságokat. 

 

3.§-hoz 

 

A gazdátlan, kóbor ebek befogása a települési önkormányzat kötelező feladata. A feladat ellátásával 

kapcsolatos szerződés kötési kötelezettségről rendelkezik. 

 

4.§-hoz 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdése alapján az 

ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán tartási feladatait, valamint a 

közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait – a külön jogszabályokban 

meghatározottaknak megfelelően – a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 4.§ 

szabályozza a közterületen történő legeltetés tilalmát, valamint a közterületen történő áthajtás esetén 

az állattartó közterület tisztántartásának kötelezettségét.  

 

5.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről, valamint a korábbi, e tárgyban kiadott rendelet hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik. Szabályozza az 1. mellékletben meghatározott védőtávolságok 

alkalmazásának kezdő időpontját. 

 

 

 

 

    Nagy György      Mike Hajnalka 

    polgármester          körjegyző 

 



ELŐTERJESZTÉS 

Az állattartás szabályozásáról szóló helyi rendelethez. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 3. napján hatályba lépő 

4/2011.(III.02.) önkormányzati rendeletével az akkor hatályos jogszabályi előírások szerint 

szabályozta az állattartás helyi szabályait. Az azóta eltelt időben módosult a jogi környezet. Az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 2012. 

október 1-jén hatályba lépő 6.§-a szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati 

rendeletben nem korlátozható.” E rendelkezés alapján a helyi önkormányzatok rendeletben nem 

korlátozhatják a település közigazgatási területén a mezőgazdasági haszonállatok tartását.  

Az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.1.) AB határozatában az eb és macskatartás szabályait 

vizsgálta. Alkotmányellenesnek találta és ez alapján megsemmisítette azt a rendelkezést, amely az eb 

és macskatartást az állatok száma alapján korlátozta.  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 

megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott, így a továbbiakban a kedvtelésből tartott 

állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének 

rendeletalkotási tárgya.  

A helyi rendeletben korábban szereplő állattartásra és trágyatárolásra vonatkozó rendelkezéseket 

szintén más, azóta módosított, magasabb rendű jogszabályok már szabályozzák. (Állategészségügyi 

Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FVM rendelet, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet.) 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más 

jogszabállyal nem lehet ellentétes.  

Tekintettel arra, hogy a jogi környezet nagymértékben változott, így indokolt új helyi rendelet 

megalkotása e tárgykörben. 

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a helyi jogalkotásra felhatalmazás a hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. törvény (Htv.) 31.§ (2) bekezdésében, az Országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 36.§ (5) bekezdésében található. 

Az OTÉK az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való 

elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket – a közegészségügyi és az 

állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával – az állattartásról 

szóló helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A Htv. szerint az ingatlantulajdonos és a 

települési önkormányzat közterület tisztán tartási feladatait, valamint a közterületen megvalósuló 

állattartás részletes szabályait – a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően – a 

települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

 

Fenti szabályozási felhatalmazás alapján készült el az állattartás szabályozásáról szóló új rendelet 

tervezete, melyet javaslok elfogadásra. 

 

E p ö l, 2012. szeptember 17. 

 

 

          Mike Hajnalka 

              körjegyző 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


