KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.01.)
önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól
A Kengyel Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló – többször
módosított – 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló –
többször módosított – 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló – többször módosított – 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartáshoz fűződő
nemzetgazdasági szempontok, a közegészségügyi, építésügyi, állategészségügyi, állatvédelmi,
környezetvédelmi előírások, valamint az állattartók, az állattartással érintett lakosok
érdekeinek érvényesülését és egyúttal biztosítják, hogy az állattartás a szomszédos lakások
lakóinak, az ingatlanok használóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak nyugalmát,
biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, ugyanakkor teremtse meg az egyes érdekek
összhangját.
2. §.
(1) E rendeletet hatálya kiterjed
a)
Kengyel Község közigazgatási területén folytatott állattartásra a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel,
b)
Minden – Kengyel község közigazgatási területén – állattartással foglalkozó
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra (továbbiakban együtt: állattartó), továbbá arra, aki az állatot vagy az
állatállományt gondozza, felügyeli.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) vadon élő állatokra, a versenyeken, bemutatókon vagy sporteseményeken, vagy ilyen
tevékenység során való szerepeltetésre szánt és e célból a város közigazgatási
területére szállított állatokra, gerinctelen állatokra, vágóhidakra, engedéllyel működő
állatfelvásárlási telephelyekre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepekre,
gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre,
b) veszélyes állatokra és tartásuk engedélyezésének szabályaira.
c) a cirkuszokra, a mutatványos tevékenységet végzőkre és az általuk tartott, illetve
bemutatott állatokra,
d) az állatkereskedéssel, - forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre,
illetve szervezetekre, valamint az ott tartott állatokra,
e) a fegyveres erőkre és testületekre, valamint a rendészeti szervekre, s az általuk
feladataik ellátása céljából tartott állatokra,
f) a magasabb szintű jogszabályok által más hatóság hatáskörébe tartozó állattartási
eljárásokra.

Értelmező rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet alkalmazásában
a)
haszonállat: élelmiszer, gyapjú, bőr, szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági
célra, nem anyagi haszonszerzésre tartott, aa) – ac) pontokban meghatározott állat,
aa) nagy haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly,
ab) közepes haszonállat: sertés, juh, kecske,
ac) kis haszonállat: baromfi (kakas, tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb, nyúl)

(2) Ridegtartás: az állatok tartásának helyén az állatok elhelyezésére szolgáló építmény nincs,
az állatokat egész évben a szabadban tartják
(3) Kis létszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az
Állategészségügyi Szabályzat 1. számú melléklete 1. számú függelékének 4. pontjában
meghatározott állatlétszámot nem éri el.
(4) Nem minősül állattartásnak: a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi,
amelyet legfeljebb 2 napig tartanak.
(5) Habilitációs kutya: a jogszabályban meghatározott módon, speciálisan kiképzett,
nyilvántartásba vett, igazolvánnyal azonosítható eb, amely a fogyatékos személyek önálló
életvitelét az alábbi funkciókban segíti: vakvezető kutya, amely a látássérült emberek nyílt és
zárt térben történő vezetésére alkalmas, mozgássérült segítő kutya, amely a mozgáskorlátozott
embert mindennapi tevékenységeinek ellátásában segíti, hangot jelző kutya, amely a
hallássérült ember számára veszélyt, vagy fontos információt jelentő hangokat jelezi, rohamsegítő kutya, amely az epilepsziával élő ember vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól
veszélyeztetett ember számára a roham során segítséget nyújt, személyi segítő kutya, amely a
súlyosan fogyatékos embert önálló életvitelében segíti, terápiás kutya, amely képes a
gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs,
rehabilitációs folyamatban részt venni.
(6) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos
(használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos
feltételekkel bárki használhat.

Az állattartás általános szabályai
4. §.
(1) Kengyel Község közigazgatási területén állatot e rendelet 2. számú melléklete szerint
meghatározott – állatok tartására szolgáló építmények műszaki tervezése és kivitelezése során
alkalmazandó – védőtávolságoknak, valamint a vonatkozó állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kialakított
építményben, e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
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(2) A 2. számú mellékletben foglalt állatlétszámot meghaladó állományt csak külön jegyzői
engedéllyel lehet. Az engedélyezéshez az állattartónak csatolni szükséges a Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását.
(3) Kengyel Község belterületén állatok ridegtartása tilos.
(4) Az állattartó köteles az állatot gondozni, az állat igényeinek megfelelően ellátni,
itatni, ápolni, egészségügyi állapotára ügyelni.
(5) Fertőző, járványos megbetegedések megelőzése céljából az állattartó köteles az
alapvető állathigiénia szabályait betartani. /zárt tartás, fertőtlenítő anyagok
biztosítása, állatorvos utasításainak betartása stb./.
(6) Az istállót , ólat , ketrecet /állattartás céljára szolgáló mindennemű helyiséget/
rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell.
(7) Az egészségügyi szempontból kártékony rágcsálók és rovarok folyamatos irtásáról
az állattartó köteles gondoskodni.
(8) Tilos állatot elcsapni, kóborolni hagyni.
(9) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem tudja az állatot tovább tartani, köteles annak
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
(10) A település belterületén e rendelet 3.§ (1) bekezdésében megjelölt állat csak olyan
módon tartható, hogy az állat a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakóingatlanok
erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződéseket a
tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul
eltávolítani.
(11) Az állattartásra szolgáló építmények szellőző nyílásait , a nyílászárókat a saját
udvar felé kell kiképezni , elhelyezni.

Állattartási övezetek
5. §.
(1) Az állattartási övezetek meghatározását és az övezetek határait e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az I. és IV jelű állattartási övezetekben haszonállat tartása tilos.
(3) A II. és V. jelű állattartási övezetekben e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
létszámú haszonállat tartható az ott leírt védőtávolságok betartásával.
(4) A III. jelű külterületi állattartási övezetben haszonállat és kedvtelésből tartott állatok
tartása, tenyésztése – az egészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi
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jogszabályok betartása mellett – nem korlátozott, a belterületi határtól mért minimum 1000
méter távolságon kívül eső területen.
(5) A nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmények és egyéb közintézmények 50 méteres
körzetén belül – függetlenül attól, hogy az intézmény (létesítmény) melyik állattartási
övezetbe tartozik – tilos haszonállatot tartani.

II fejezet
Haszonállatok tartásának részletes szabályai
6. §.
(1) A védőtávolságot a lakás, nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb
közintézmény épülete és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévő
nyílászáró szerkezetei között légvonalban kell mérni.
(2) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül
kiengedni. A haszonállat által közterületen okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal
köteles eltávolítani.
(3) A galambok kiengedését - a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében – a jegyző
határozott időre megtilthatja. Több galambtartót érintő esetben az eltiltás előzetes közhírré
tétellel történik.
(4) Méhek tartása a hatályos jogszabályok betartása mellett szabadon gyakorolható.
(5) Hulladékhússal táplált prémes állatok csak külterületen tarthatók.
(6) Hulladékhússal táplált prémes állatok tartását a Községi Önkormányzat Jegyzője
engedélyezi a területileg illetékes hatósági állatorvos előzetes hozzájárulásával.

III. fejezet
Ebtartási szabályok
7. §.
(1) A község közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak
udvarán lakásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb 2 eb és egyszeri
szaporulata három hónapos korig tartható.
(2) Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
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(3) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy
az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását megakadályozza,
a közterületen közlekedők testi épségét ne veszélyeztesse.
(4) Szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
(5) Amennyiben a szomszédos ingatlanok , lakások, oktatási , kulturális, egészségügyi, illetve
a szociális intézmény közelében tartott eb a csendet tartósan háborítja, és ezzel az érintett
ingatlan tulajdonosát, használóját , vagy intézmény működését zavarja , úgy a jegyző
elrendelheti , hogy az állattartó az ebet úgy helyezze el, hogy az legalább 15 méter
védőtávolságra kerüljön az adott építménytől.
(6) Amennyiben az állattartó az /1/ és /2/ bekezdés alapján előírt védőtávolságot nem tarja be ,
vagy az ingatlan adottságai folytán az nem tartható be , és a csend tartós háborítása továbbra
is fennáll, úgy a jegyző az eb tartását megtilthatja az adott ingatlanon.
(7) Amennyiben az eb tartását a jegyző megtiltja, úgy az állat elszállításáról és
elhelyezéséről az állattartó köteles gondoskodni. Ha ezt nem teszi meg , akkor az állatot a
Polgármesteri Hivatal az állattartó költségére elszállíttatja.

(8) Közterületeken:
- nagytestű ebeket /40 cm feletti marmagasság esetén/ szájkosárral és rövid
pórázon ,
- kistestű ebeket / 40 cm alatti marmagasság esetén / rövid pórázon lehet
vezetni.

(9) Az eb által megharapott , megmart személy, és az eb tulajdonosa haladéktalanul köteles
bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak az eb által okozott sérülésről. Az eb megfigyelésével ,
kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik.
(10) Az eb tenyésztéséhez egyedi mérlegelés alapján külön engedély és a telekkel határos
szomszédok egyetértő nyilatkozatainak beszerzése is szükséges.

Ebtartási tilalmak
8. §.
(1) Habilitációs kutya kivételével tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, annak kerthelyiségébe,
b) üzletbe, piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba;
c) oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére;
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe;
(2) Habilitációs kutya kivételével tilos ebet beengedni, bevinni, illetve sétáltatni a község
játszóterein.
(3) 18 éven aluli személy , támadó természetű vagy egyébként harapós ebet nem
felügyelhet.
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A trágya- és trágyalé tárolásának szabályai
9.§.
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületeknek szilárd burkolatúnak, meszelhetőnek,
moshatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie.
(2) Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló épületekből /helyiségekből/
rendszeresen ki kell takarítani. A trágyát az erre a célra kialakított közegészségügyi és az e
rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő tárolóban kell elhelyezni.
(3) A trágyatároló helyét úgy kell kijelölni , hogy a tárolóba víz ne kerüljön , illetve a
tárolóból , a trágyalé ki ne folyhasson. E célból vízhatlan aljzatú és oldalfalú trágyatárolót
kell építeni. A trágyalé, illetve szennyvíz gyűjtésére át nem eresztő falú gyűjtőaknát kell
létesíteni.
(4) Az állatok elhelyezésére
szolgáló épületeket gyakori meszeléssel , az aklot
mésztejjel, vagy mészporral , esetleg klórmésszel való behintéssel és 2 %-os hypó oldattal
kell tisztán tartani. A trágyát folyamatosan keverni kell 5 dkg/m2 szuperfoszfáttal.
(5) Az állatok tartózkodási helyét , a trágyatárolót és környékét rendszeresen tisztán kell
tartani . A fertőtlenítésről, legyek irtásáról, féregtelenítésről, rágcsálóirtásról az állattartó
köteles gondoskodni. A saját és a szomszéd lakóháza felől a bűzt élő sövénnyel, sűrű
falombbal, gyorsan növő futónövényekből létesített lugassal stb. kell elszigetelni.
6/ A nyitott trágyalé árkot, aknát azonnal meg kell szüntetni.

Eljárási, végrehajtási szabályok, szabálysértési eljárás
10.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az
a) akinek tartásában lévő állata a lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások, házak
erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát beszennyezi és a szennyeződéseket a tulajdonos
illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy nem távolítja el,
b) aki haszonállatot a közterületen tart, legeltet, az ingatlanról felügyelet nélkül kienged,
c) aki a tartásában lévő ebet közterületen nem tartja vezetésre alkalmas pórázon,
d) aki az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja és nem gondoskodik arról, hogy az eb
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el,
e) aki vendég forgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, annak kerthelyiségébe, üzletbe,
piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, oktatási, nevelési,
egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe, bölcsődébe ebet – habilitációs kutya kivételével – beenged, bevisz
vagy ott tart.
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f) aki – habilitációs kutya kivételével – ebet a község játszótereire beenged, bevisz, illetve ott
sétáltat.
g) aki az 1.sz. mellékletben szereplő állatlétszámnál engedély nélkül többet tart.
h) aki a 2.sz. mellékletben szereplő védőtávolságokat nem tartja be.
i) aki a trágya- és trágyalé tárolásának szabályait megszegi.
j) aki a rendelet 4.§-át, az állattartás általános szabályait megszegi.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét 3.000 – 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal
sújthatja a közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője.

Vegyes és záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2011. december 1 napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az állattartásról
szóló 12 /2006.(IX.01) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell kihirdetni
és közzétenni.
Kengyel, 2011. november 30.

Nagy Szilárd
polgármester
Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2011. december 01.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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1. számú melléklet
AZ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÖVEZETEK
HATÁRAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

I. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET:
 kizárólag nevelési-oktatási, közművelődési intézmények elhelyezésére szolgál.
 kizárólag igazgatási, társadalmi, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egyéb ellátó művelődési, szórakoztató, egyházi intézmények elhelyezésére szolgál.
 jelentős területigényű és jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények elhelyezésére
szolgál.
Terület leírása: Kengyel belterületén található óvoda, általános iskola, Községi Könyvtár,
Művelődési Ház, sportpálya, templom, kápolna, játszótér, kereskedelmi és vendéglátó helyek.

II. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET: nagytelkes, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű
övezet.
Terület leírása: Kossuth L út 143 hrsz-tól a 119/1 hrsz-ig terjedő lakótelkek. József Attila út
Dózsa György út- Vörösmarty út közötti területeken lévő páratlan házszámú lakótelkek.
Thököly út páros házszámú oldala a 419 hrsz-tól a 433/1 rsz-ig; a 752 hrsz-tól a 763 hrsz-ig;
az 1039 hrsz-tól az 1048 hrsz-ig, valamint az 1288 hrsz-tól az 1299 hrsz-ig terjedő ingatlanok.
Bagimajorban az Április 4. úton az 1543 hrsz-tól az 1546 hrsz-ig; az 1453 hrsz-tól az 1467
hrsz-ig; valamint a 2503 hrsz-tól a 2507 hrsz-ig teredő lakótelkek. A Tóth Árpád úton az 1496
hrsz és 1502 hrsz közé eső lakótelkei ( a játszótér telekhatárától mért 50 méteres távolságon
kívül).
III. JELŰ KÜLTERÜLETI ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET:
 meglévő tanyás terület.
 beépített, volt nagyüzemi területek.
 jellemzően szántó művelési ágú terület, tanyát is magába foglaló beépítési lehetőséggel.

IV. jelű állattartási övezet
gazdasági célú erdőterület,természetvédelmi terület,.vízmedrek, vízgazdálkodási területek

V. JELŰ ÁLLATTARTÁSI ÖVEZET: nagyrészt beépült, aprótelkes valamint a szabályos
telekkialakítású, jellemzően oldalhatáron álló beépítésű övezet.
Terület leírása: a fent leírt állattartási övezetbe be nem sorolt összes többi belterület.
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2. számú melléklet
A TARTHATÓ ÁLLATLÉTSZÁM, VALAMINT HASZONÁLLATTARTÁST
SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÍTMÉNYEKHEZ TARTOZÓ KIFUTÓK, TRÁGYA
ÉS TRÁGYALÉTÁROLÓK ELHELYEZÉSÉNÉL ALKALMAZANDÓ
VÉDŐTÁVOLSÁGOK MEGHATÁROZÁSA.
1. A tartható állatlétszám, valamint haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél
alkalmazandó védőtávolságok meghatározása.
I. jelű állattartási övezet: haszonállat tartása tilos.
II. jelű állattartási övezet:
llatlétszám d Állatlétszám db.

1-2
3-5
6-15
16-25
26-100

haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél alkalmazandó
védőtávolság lakó- és egyéb emberi tartózkodásra szolgáló épületektől
a település belterületén
kis haszonállat
közepes haszonállat
nagy haszonállat
8m
10 m
8m
15 m
10 m
20 m
6m
10 m
nem tartható
8m
nem tartható
nem tartható

III. jelű állattartási övezet:
llatlétszám d Állatlétszám db.

1 - 50
51 - 100

a település külterületén a belterületi határtól mért és alkalmazandó
védőtávolságok meghatározása 1000 méteren belül
kis haszonállat
közepes haszonállat
nagy haszonállat
300 m
Más jogszabályok által
100
200
szabályozott

101 - 200

200

300

201 - 500

200

501 - 2000

300

Más jogszabályok által
szabályozott
Más jogszabályok által
szabályozott

Más jogszabályok által
szabályozott
Más jogszabályok által
szabályozott
t
Más jogszabályok által
szabályozott

IV. jelű állattartási övezet: : haszonállat tartása tilos.
V. jelű állattartási övezet:
Állatlétszám db.

1-2
3-5
6-10
10-25
26-100

haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél alkalmazandó
védőtávolság lakó- és egyéb emberi tartózkodásra szolgáló
épületektől a település belterületén
kis haszonállat
közepes haszonállat
nagy haszonállat
8m
10 m
8m
15 m
10 m
nem tartható
6m
nem tartható
nem tartható
8m
nem tartható
nem tartható
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2. A haszonállattartást szolgáló építményekhez tartozó kifutók, trágya és trágyalétárolók
elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságok meghatározása:
2.1. Kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m távolságra
helyezhető el.
2.2. Közepes és nagy haszonállatok istállója, ólja kifutója, pöcegödör, komposztáló, siló
szemétgyűjtő, almos-trágya, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 10 m, vízvezetéktől 2 m, vízvezetéki
kerti csaptól 3 m távolságra helyezhető el.
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