Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (XII.18.) Önkormányzati rendelete
az állattartás szabályairól
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az állattartás helyi
feltételeit a következők szerint szabályozza:
Általános és értelmező rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmárton közigazgatási területén:
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, vagy
minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában
(használatában, kezelésében, stb. ) lévő ingatlanon állat él,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából
a) gazdasági haszonállatok: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh,
kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyös) galamb és gazdasági célból tartott
prémes állat (nutria, nyérc, ezüst-kék róka, nyúl, stb.)
b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy állatállományt gondozza,
felügyeli.
c) állattartó épület, helyiség és melléképítmény: istálló, ól, ketrec, állatkifutó,
trágyatároló, karám, kennel.
2. §.
Az állattartás általános szabályai
A község közigazgatási területén állatok tartására szolgáló épületek, helyiségek és
melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védőtávolságokat a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
3. §.
(1) A község közterületein haszonállatot legeltetni tilos.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a haszonállat szomszédba ne jusson át,
közterületre ne tudjon kimenni.
Az ebtartás szabályozása
4. §.
(1) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen -,
hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az
ingatlan határait ne hagyhassa el.

5. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szigetszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az állattartásról szóló 13/2000.(IX.29.) sz. rendelete hatályát
veszti.

Lerner Henrik
polgármester

Gécs Józsefné
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került, folyamatos megtekintését biztosítom.

Szigetszentmárton, 2012. december 18.
Gécs Józsefné
jegyző

1. sz. melléklet a 25/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
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