KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított
26/2012.(IX.12.)
önkormányzati rendelete
az állattartásról
(Egységes szerkezetben)

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet személyi és tárgyi hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: minden olyan természetes személyre, valamint
szervezetre, aki a tulajdonában (használatában, kezelésében, stb.) lévő ingatlanon állatot
tart, minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) Nem terjed ki az egészségügyi, állategészségügyi szerveknél, valamint a fegyveres
erőknél és a rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, cirkuszra, állatkiállításra,
rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok tartására, állatforgalmi és feldolgozó
telephelyekre, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, vágóhidakra, vadásztársaságok
vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységére.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó állatok tartására, gondozására.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására.
(5) E rendelet hatálya nem terjed ki a társasházi és többlakásos ingatlanokon folytatott
állattartásra, gondozásra.
Az állatok tartásának általános szabályai
2. §
(1) E rendelet alkalmazásának szempontjából haszonállat minden olyan állat, amelyet
fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljára tartanak, illetve tenyésztenek.
(2) E rendelet alkalmazásában:
1. Állattartás: az állattartó tevékenysége és kötelessége, amely arra irányul, hogy az
állat számára olyan életkörülményt biztosítson, amelyben annak egészsége, illetve jó
közérzete teljesül.
2. Többlakásos lakóház: egy épületingatlanon belül műszakilag megosztott, legalább
két önálló lakás célú helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonában, vagy
használatában van.
3. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület (beépített és beépítetlen
ingatlan).
4. Közvetlen szomszédnak minősülnek az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlan
oldalát és sarkát érintő, határoló ingatlanok tulajdonosai.
5. Állatlétszám meghatározásánál az egy tartási helyen (telepen, udvarban, stb.) az egy
tenyésztési ciklusban együttesen tartott állatok számát kell érteni, függetlenül a
tulajdonosok, bérben nevelők, vagy hizlalók számától.

(3) A rendelet szempontjából Kunhegyes Város közigazgatási területe az alábbi állattartási
övezetekre tagozódik:
a) I. övezet: Kunhegyes Város belterületi határvonaláig
b) II. övezet: Kunhegyes Város külterületén lévő telekingatlanok, majorok, tanyák
(4) Haszonállatok besorolása:
a) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
b) kis haszonállat: juh, kecske, sertés, strucc, emu
c) kisállatfajok: baromfi félék (tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, sport-, dísz-, és
húsgalamb) házinyúl, prémesállat (nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka,
nyérc, görény stb.)
d) méhek
(5) Egyéb állatok besorolása:
a) Kedveltetésből tartott állatok (eb, macska, díszállatok)
b) Veszélyes állatok: mindazok a nem háziállatfajoknak az egyedei, amelyek fajukra
jellemző tulajdonságait (méret, testalkat, támadó természet, mérgező csípés, marás
lehetősége) miatt emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek. (8/1999.(VIII.13.)
KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet)
(6) Az állatszaporulat – valamennyi fajta esetében, legfeljebb választási koráig – a tartható
állatok számát nem érinti.
Haszonállat elhelyezésére és állattartó épületekre vonatkozó szabályok
3. §
(1) Az állattartás céljára szolgáló épület építési jogszabályokban foglaltak alapján
létesíthető. Nagy- és kishaszonállatok csak a közegészségügyi, állategészségügyi és
építésügyi előírásoknak megfelelő körülmények között, arra alkalmas épületben (istálló,
ól) tartható. Haszonállat tartására szolgáló létesítmények (istálló, ól, kifutó, trágyatároló)
alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben lévő előírások alapján az
építésügyi hatóság – új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezési eljárás keretében –
határozza meg.
(2) Az állattartás céljára szolgáló melléképületek, építmények előírt védőtávolságait az 1.
melléklet tartalmazza. A védőtávolságot az építmények és az állattartásra szolgáló épület
legközelebbi pontja között, légvonalban kell mérni, ez a távolság 20 %-kal csökkenthető
saját tulajdonú és használatú épületek esetében.
(3) Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló épület, illetve
építményt létesíteni kizárólag építési szabályzat előírásai szerint lehetséges.
(4) Az állatkifutó és a trágyatároló 1. mellékletben előírt védőtávolságon túlmenően a
szomszédos telekhatártól 3 méteren belül nem kerülhet elhelyezésre.
(5)1 Kunhegyes Város közigazgatási területén a 2. § (3) bekezdése szerint meghatározott
állattartási övezetekben mezőgazdasági haszonállat korlátozás nélkül tartható az
építésügyi, közegészségügyi, természetvédelmi, és állategészségügyi jogszabályok
betartásával. Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a 245/1998.(XII.31.)
Kormányrendelet alapján a jegyzőnek van hatásköre az állatvédelemre vonatkozó
szabályok megsértése esetén.”
(6) A város közigazgatási területének azon állattartói, akiknek a 3. mellékletben felsorolt
darabszámú állományuk van, bejelentési kötelezettséggel tartoznak az állategészségügyi
hatóság felé.
Eljárási, végrehajtási szabályok
4. §
1

A rendelet szövegét a 12/2015 (V.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.
május 14.-től

(1) Az állattartó köteles az általa tartott állatot a közegészségügyi, a környezetvédelmi, a
közbiztonsági, az állatvédelmi és az állategészségügyi előírásoknak megfelelően tartani.
(2) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén – ha az állat zajos, vagy egyéb okból
zavarja mások, különösen a környék lakóinak nyugalmát - a birtokvédelem szabályai
szerint a jegyző jár el.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) 2
(3) Hatályát veszti az állatok tartásának szabályairól szóló 23/2003.(X.29.) önkormányzati
rendelet.

Kelt, Kunhegyes, 2012. szeptember 11.

Szabó András
polgármester
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Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 12/2015 (V.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. május
14.-től

1. melléklet
Védőtávolságok lakóépületektől
Darab

Kisállat (baromfi,
nyúl)

2-ig
5-ig
10-ig
15-ig
25-ig
50-ig
100-ig
200-ig
500-ig
500 fölött

6m
8m
10 m
12 m
16 m
Külön engedély

Egyéb kisállat

Nagyállat (sertés,
juh, kecske)

Egyéb
nagyállat

6m
6m
10 m
10 m
12 m
12 m
13 m
Külön engedély
6m
16 m
Külön engedély
10 m
20 m
Külön engedély
15 m
Külön engedély
20 m
Külön engedély
Külön engedély Külön engedély
Külön engedély
-

1.A belterületi haszonállattartást szolgáló építmények, melléképítmények elhelyezésénél
alkalmazandó védőtávolságok meghatározása, ásott-, fúrt kúttól, vízvezetéktől, vízvezetéki
kerti csaptól.
1.1. Nagy- és közepes állat istállója, ólja, kifutója ásott és fúrt kúttól 15 m, kis haszonállatok
ketrece, ólja, kifutója ásott és fúrt kúttól 10 m távolságra helyezhető el.
1.2. Közepes és nagyállatok tartásához szükséges trágya-, és trágyalé tároló (komposztáló,
siló szemétgyűjtő, almos-trágya és trágyalé tároló) ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 10 m,
vízvezetéktől 4 m, vízvezetéki kerti csaptól 6 m távolságra helyezhető el.
1.3. Zárt szennyvíztároló esetén nem kell védőtávolságot tartani, ha az zárt szigetelt kivitelben
készült és fedőlapja légmentesen záródik.

2. melléklet
Övezeti besorolás szerint tartható legnagyobb állatlétszám3

3

Hatályon kívül helyezte a 12/2015 (V.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. május
14.-től

3. melléklet

Nagyüzemi állattartásnak minősül az alábbi állatszám:
Szarvasmarha
Ló, szamár, öszvér, bivaly
Sertés
Juh
Broiler
Galamb, gyöngyös, stb.
Pulyka, lúd, kacsa

-

50 db vagy annál több
50 db vagy annál több
100 db vagy annál több
200 db vagy annál több
2000 db vagy annál több
500 db vagy annál több
2000 db vagy annál több

