OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8/2001.(VI.27.)számú Önkormányzati rendelet
az állattartás helyi szabályairól.

Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
l990.évi LXV.törvény 16.§./1/bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi
szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§.

/1/E rendelet hatálya Ozora Község közigazgatási területére és valamennyi állattartóra
kiterjed.
/2/E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredető termék
elıállítására ( pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésre irányul. Nem minısül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy
feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történı, átmeneti
tartása.
b./ saját szükséglet mértéke: 5 db sertés és 100 db egyéb kisállat egyidejő tartása
c./ nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
d./ kis állat: sertés, juh, kecske
e./ egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl.
f./ haszonállat: a továbbiakban c./-e./pont alattiak.
g./ kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszállat.

2.§.
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással kapcsolatos tevékenysége
során mások jogai, jogos érdekei ne szenvedjenek sérelmet, különös tekintettel a zajterhelésre,
a levegı, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros rovarok és
rágcsálok szaporodására.

Állattartás általános szabályai
3.§.

/1/Ozora Község közigazgatási területén állatot - a közegészségügyi, állategészségügyi
valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is -csak e rendeletben
foglalt szabályok szerint lehet tartani.
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/2/ A állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása építési engedélyek alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során
alkalmazandó védıtávolságokat e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

4.§.
/1/Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezı életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertıtlenítésérıl, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
Állatai védelme és egészsége megóvása érdekében köteles az állategészségügyi
rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl
gondoskodni.
/2/Az állatok tartási körülményeit a Polgármester hivatalból vagy kérelemre megvizsgálhatja,
amely során megkeresi az illetékes állategészségügyi és közegészségügyi hatóságot. A
szakvéleményben javasolt szabályok betartására - határidı kitőzésével - írásban hívja fel az
állattartót. A határidı eredménytelen eltelte után az állattartást határozattal korlátozza, vagy
megtiltja
/3/Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı
elhelyezésérıl gondoskodni.
/4/Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni,
elhagyni.

5.§.
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással a környeztet ne károsítsa, az emberek és
állatok egészségét ne veszélyeztesse, másnak anyagi kárt ne okozzon. Az okozott anyagi
kárért az állat tulajdonosa köteles helytállni.

Állatok tartása és elhelyezése.

6.§.

Állattartás szempontjából a község övezetekre osztott, melyek meghatározását a rendelet
2.számú melléklete tartalmazza.
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7.§.

/1/ A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár,
élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 50 méteres
körzetén belül, - függetlenül attól, hogy az intézmény, illetıleg az ingatlan melyik állattartási
övezetbe tartozik - tilos nagyállatot tartani, kisállat is csak a saját szükséglet kielégítésére
tartható.
/2/A község I. számú övezetében
a./ állattartási épületek elhelyezése, állatok tenyésztése tilos,
b./ ingatlanonként kisállat és egyéb kisállat csak saját szükséglet mértékéig tartható.
/3/A község II. számú övezetében egyidejőleg tartható állatszám:
a./ nagyállat 3 db
b./ kisállat: 20 db
c./ egyéb kisállat: 150 db
/4/A község III. számú övezetében egyidejőleg tartható állatszám:
a./ nagyállat: 20 db
b./ kisállat: 50 db
c./ egyéb kisállat: 500 db
/5/A IV. állattartási övezetben a vonatkozó jogszabályok és e rendelet elıírásainak betartása
mellett létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.
/6/Az állatszaporulat valamennyi fajta esetében 3 hónapos korig a tartható állatok számát nem
érinti.
/7/E rendelet hatálybalépése elıtt nagyüzemi állattartás céljára épült épületre a IV. állattartási
övezetre megállapított szabályok vonatkoznak.
8.§.

Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül
kiengedni. A közterületen az állatok által okozott szennyezıdést az állat tulajdonosa, vagy a
felügyeletével megbízott személy köteles azonnal eltávolítani.

9.§.

/1/Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképület padozatát könnyen tisztítható, résmentes,
megfelelı lejtéső szilárd burkolattal kell ellátni.
/2/Az állattartó épületeket, eszközöket rendszeresen kell tisztítani, szükség szerint
fertıtlenítni, rágcsálók, rovarok, legyek irtásáról gondoskodni. Az állattartásra szolgáló
építmények szellızınyílásait a saját udvar felé kell kiképezni
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/3/Az újjonnan épülı trágyatároló oldalát, aljazát vízzáró módon kell kiképezni, a trágya
elszállításáról szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé kifolyását illetıleg a
csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.
/4/Trágya és trágyalé tárolása a közegészségügyi és környezetvédelmi elıírásoknak
megfelelıen történhet, a rendelet 1.számú mellékletében meghatározott védıtávolságok
betartásával A trágyatároló az I. számú állattartási övezetben csak terepszínt alatti, fedett
kialakítású lehet. Az építési hatóság a trágya tárolására az érintett szakhatósági véleményekre
figyelemmel további feltételeket állapíthat meg, melynek során zárt trágyatároló létesítését is
elrendelheti.
/5/ A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi elıírások betartását
külterületen is biztosítani kell.
/6/A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

10.§.

/1/A méhészkedést - a vonatkozó külön jogszabályok
területeken mindenki szabadon gyakorolhatja.

megtartásával - az erre alkalmas

/2/A község I. számú állattartási övezetében méhészetet létesíteni, fenntartani nem szabad
/3/Többlakásos lakóépületek udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni és
fenntartani csak az összes tulajdonos, bérlı hozzájárulásával lehet.
/4/Méhészetet közös használatú épülettıl, szomszéd ingatlantól legalább négy ( 4 ),
használatban levı utaktól pedig az út melletti vízelvezetı árok úttól távolabbi szélétıl
számított tíz ( 10 ) méter távolságon túl szabad elhelyezni.

11.§.

/1/Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelıen elhelyezhetı.
/2/Galambtartás a község I. állattartási övezetében kizárólag zárt rendszerő lehet.
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Eljárási szabályok
12.§.

/1/E rendelet szabályainak megsértése esetén - amennyiben az intézkedésre jogszabály nem a
jegyzıt vagy más szervet jogosítja fel - a polgármester az állattartót megfelelı tartásra
kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja. A polgármester eljárására a helyi
önkormányzatokról szóló l990.évi LXV. törvényben megállapított kivételekkel az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló l98l.évi I. törvényt kell alkalmazni.
/2/ Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal súlytható, aki
a./ állatot szabadon enged, vagy elhagy ( 4.§./4/bek.)
b./ állattartási övezetekre vonatkozó szabályokat megszegi ( 7.§./1/-/4/ )
c./ közterületen haszonállatot legeltet, illetve közterületet beszennyez ( 8.§.)
d./ az állatok tartására vonatkozó szabályokat megszegi ( 9.§. )

Záró rendelkezések
13.§.

/1/E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/Az állattartó az állattartást - ha e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett
mértékben folytatja - köteles e rendelet hatályba lépésétıl számított négy éven belül
megszüntetni, illetve az elıírt mértékre csökkenteni.

Ozora, 2001.június 20

Schranz Istvánné
Polgármester

Németh Györgyné
jegyzı
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2.számú melléklet

Állattartási övezetek határai

I.Állattartási övezet:
Szabadság tér
Vas Gereben utca l - 10 hsz.
Kossuth utca 1 - 8 hsz, 24 - 28 hsz.
Várhegy utca 11 hsz-tól végig
Hunyadi utca 1 - 10 hsz., 57 - 64 hsz
II.Állatartási övezet
Vas Gereben u. 11-14 hsz.
Kossuth utca 9 - 23 hsz.
Várhegy utca 1 - 10 hsz
Hunyadi utca 10 -56 hsz
Mártírok utca 1 - 31 hsz., 91 - 124 hsz
Ifjusági lakótelep végig
Kálvária utca végig
Bezerédi utca, Csapó Vilmos utca, Pozsonyi utca
Enyingi utca 1 - 18 hsz., 33 - 45 hsz
Koppány utca 1 - 12 hsz., 67 - 89 hsz
Árpád utca 1 - 10 hsz., 48 - 60 hsz

III.Állattartási övezet
Aradi utca, Bem utca
Petıfi utca, Táncsics utca, Dózsa György utca
Zrinyi utca, Erdélyi utca
Árpád utca 11 - 47 hsz
Bercsényi utca
Mártírok utca 32 - 90 hsz
Hegyalja utca, Enyingi u. 19-32 hsz.
Kassai utca, Kolozsvári utca
Körtélyvölgy utca, Lehel utca
Koppány utca 13 - 66 hsz
IV.Állattartási övezet
Ujfalu, Döbrönte szılıhegy, Döbrönte puszta
Kula puszta
Külterület
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