
DUDAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

12/2004. (VI. 15.) Ökt. számú  rendelete  
az állattartásról 

 
 
 
 
Dudar Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján e rendeletben 
határozza meg az állattartás helyi szabályait. A rendeletalkotással a Képviselőtestület 
azt kívánja biztosítani, hogy a községben élők különféle érdekeit figyelembevéve - az 
építési és a környezetvédelmi előírások, a közegészségügyi, állategészségügyi 
követelmények és az állatvédelmi rendelkezések alapján - szabályozott körülmények 
között váljon lehetővé az állattartás. 
 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 
 
1.§.  (1)  A rendelet hatálya kiterjed Dudar község közigazgatási területén: 
               a.) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot  
                     tart 
               b.) minden olyan természetes személyre vagy szervezetre, akinek a tulajdo- 
                     nában - használatában, kezelésében - lévő ingatlanon állat él 
               c.) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, amelyben állattartás 
                     történik. 
 
        (2)  A rendelet szabályai nem vonatkoznak a mezőgazdasági nagyüzem állat- 
               tenyésztő és állattartó telepére, az állatkiállításra, állatkereskedésre, a  
               cirkuszra, állatkórházra, vágóhídra, a fegyveres erők és testületek állattartá- 
               sára, valamint a gyepmesteri telepre. 
             
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

 
2.§.   A rendelet alkalmazása szempontjából: 
          1.  Állattartás: Olyan tevékenység, amely állati eredetű termékek előállítására  
                                   (hús, tej, tojás, gyapjú stb.) sportcélok elérésére, kedvtelésre  
                      és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglal- 
                                   ja a tenyésztést, a szaporítást és a végtermék előállítást. 



 
 
 
          2.  Állattartó:   Az állat tulajdonosa, illetőleg aki az állatot vagy állatállományt 
                                   felügyeli, illetve az állattal rendelkezni jogosult.   
 
          3.  Állattartó épület: Közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló  
             létesítmény. 
 
          4.  Kis létszámú állattartó telep:  a 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet 1. sz. függe- 
   lék 4-5. pontjában foglaltak szerinti. 
 
          5.  Állatszállítás:  Az állatok tartózkodási helyének lábon hajtással, járművön, 
               vagy egyéb módon történő megváltoztatása. 
 
          6.)  Haszonállatok:   
                 a.) nagyállat:  ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly  
                 b.) kisállat:     sertés, juh, kecske, házinyúl, baromfi, galamb 
      c.) prémes állat: nutrica, nyérc, csincsilla, róka, pézsma stb. 
                 d.) méh 
 
           7.)  Kedvtelésből tartott ún. hobbi állatok: Mindazok, amelyek nem minősülnek 
                 haszonállatnak, amelyeket nem jövedelemszerzés céljából tartanak (kie- 
      melten: macska, kutya, díszmadár stb.) 
 
           8.)  Vakvezető eb: Amelyet erre a célra képeztek ki és a Vakok- és Gyengén- 
                                            látók Országos Szövetsége igazolványával láttak el. 
 
           9.)  Eb biztonságos tartása:  Az eb tartása helyén az eb elzárása a házon belül 
                 vagy zárt ketrecben, illetőleg kennelben, amely megakadályozza elsősor- 
      ban a gyermekek, de bármely illetéktelen személy bejutását, és alkalmas 
      arra, hogy meggátolja az eb kijutását, illetve felügyelet nélküli közterületre 
      kerülését. A ketrecnek, kennelnek tetővel kell rendelkeznie és védelmet 
                 nyújt az eb számára az időjárás ellen. 
 
         10.)  Kutyasétáltatás: Közterületen a kutya pórázon történő vezetése, nagytes- 
                  tű, harapós, támadó természetű kutya szájkosárral történő vezetése. 
 
         11.)  Állatszaporulat:  Az állattartás helyén született állatok, választási korukig. 
 
         12.)  Veszélyes állatok: Mindazoknak az állatfajoknak az egyedei, amelyek 
                  biológiai tulajdonságaik (méret, támadó természet, testalkat, mérgező 
       csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére ve- 
       szélyt jelentenek. 
 
         13.)  Állati hulladék:  az állathulla, az állati eredetű melléktermék és a hasz- 
       nosíthatatlan állati eredetű anyag. 



 
 Övezeti besorolás 

 
 
3.§. (1)  Az állattartás a község közigazgatási területén az Általános Rendezési Terv- 
              ben meghatározott építési övezeti besorolásokkal összhangban, az állattartó 
              létesítményekre vonatkozó építészeti, közegészségügyi és állategészségü- 
   gyi, valamint környezetvédelmi előírásoknak megfelelően végezhető. 
              Az állattartás céljára szolgáló melléképület, melléképítmény az építési sza- 
   bályok megtartásával helyezhető el. 
              Az övezeti besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
         (2) Az övezetekben: 
               a.)  I. övezetben:  kedvtelésből tartott hobbiállat tartható. Állattartás céljára 
                          szolgáló melléképület- és melléképítmény nem helyezhe- 
            tő el. 
 
               b.) II. övezetben:  Az egyedi telkeken nagy állat nem tartható. 
            Kis állatok tartásának céljára szolgáló melléképület- és  
            melléképítmény elhelyezhető. 
                               A tartható haszonállatok maximális száma a megfelelő  
            élettér biztosításával: 
     - sertés, juh, kecske:  5 db és szaporulatuk választási 
                     korukig 
     - egyéb kisállat:          50 db 
                - prémes állat:              egyedi engedély alapján 
                - méh:      vonatkozó külön jogszabály szerint. 
 
               c.) III.övezetben:  Kis- és nagytestű hobbi- és haszonállatok is tarthatók. 
           Tartásukra szolgáló melléképület és melléképítmény elhe- 
            lyezhető. 
            A tartható haszonállatok maximális száma a megfelelő élet- 
            tér biztosításával: 
            - ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha: 5 db és ezek  
              szaporulata választási korukig 
            - sertés, juh, kecske: 10 db és szaporulatuk választási ko- 
               rukig. 
             - egyéb kisállat: korlátozás nélkül 
             - prémes állat:    egyedi engedély alapján 
             - méh: vonatkozó külön jogszabály szerint 
 
 

 
 
 
 
 



II. 
 

Az állattartás szabályai 
 

 
4.§. (1)  Állattartás csak az építési szabályzat szerinti védőtávolságok betartása ese- 
    tén folytatható.  
         
 
       (2)   Minden állattartó köteles biztosítani, hogy állattartása következtében mások  
               jogai sérelmet ne szenvedjenek. 
 
       (3)   Haszonállatot tartani csak lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben, 
    zártan szabad. 
 
       (4)   Állatot közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonú ingatlanon csak a  
               tulajdonos - vagy a bérlőtársak - hozzájárulásával lehet tartani. 
 
       (5)   Közterületen tilos haszonállatot tartani, legeltetni, illetve az ingatlanról felü- 
               gyelet nélkül a közterületre kiengedni. 
               Közterületen az állatok csak átmenetileg, tulajdonosuk vagy az általuk meg- 
               bízott megfelelő számú felügyelő személy kíséretében - kihajtás - tartózkod- 
               hatnak. 
 
        (6)  A haszonállat és a kedvtelésből tartott állat ha közterületen okoz szennye- 
               zést a  tulajdonos - felügyelő - köteles azt azonnal eltakarítani. 
 
        (7)  Az állatot etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az ál- 
               lat illetve közvetve az ember egészségét  nem veszélyezteti. 
 
        (8)  A folyó- és állóvizeket nem szabad a háziállatok itatására, úsztatására fel- 
               használni. 
 
        (9)  Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szar- 
               vasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, 
               a baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett) a tevékenység meg- 
               kezdéséről illetve megszűntetéséről az önkormányzat Jegyzőjét tájékoztat- 
               ni. 
 
       (10) Méheket tartani a vonatkozó külön jogszabályok megtartásával a lakópark 
               és a többszintes épületek telkeinek kivételével - minden arra alkalmas he- 
               lyen szabad. A kaptárak a szomszédos ingatlanoktól a közös használatú 
               épületektől legalább  4   m-re, közutaktól legalább 10 m-re helyezhetők el.  
 
 
 

 



III. 
 

Egyéb állatok tartásának feltételei 
 

 
5.§.  (1)  A többlakásos lakóépületbe legfeljebb 2 macska tartható. A közös hasz- 
                nálatú helyiségekben (lépcsőház, folyosó, tároló stb.) tilos állatot tartani. 
 
         (2)  A kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai az állataikat oly módon kell tart- 
                sák, hogy az állatok a közvetlen szomszédok nyugalmát tartósan vagy  
     rendszeresen ne zavarják. 
 
         (3)  Kérelemre az állattartás korlátozható illetve megtiltható, ha az állattartó az 
                (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megszegi. 
 
       (3)  A veszélyesnek minősülő állat tartásához egyedi engedély szükséges. 
              A kérelem benyújtásakor csatolni kell a közvetlen szomszédok - lakásonként 
              egy -  hozzájáruló nyilatkozatát, az Állategészségügyi- és Élelmiszer Ellenőr- 
              ző Állomás szakvéleményét és Környezetvédelmi Hatóság engedélyét. 
              Kiemelten védett fajok engedéllyel sem tarthatók. 
 

IV. 
 

Az ebtartás külön szabályai  
 

6.§. (1)  A község ebállományáról az alábbi adattartalommal a Jegyző nyilvántartást 
               vezet 
               a.)  az eb tulajdonosának neve, címe, 
               b.)  az eb fajtája, 
               c.)  az eb neme, 
               d.)  az eb kora, 
               e.)  a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontja. 
 
         (2) Az eb tulajdonosa köteles Polgármesteri Hivatalba bejelenteni, ha az eb 
               a.)  a 3 hónapos kort elért, 
               b.)  elveszett, 
               c.)  elhullott, 
               d.)  tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott, 
               e.)  új tulajdonoshoz került. 
 

Ebtartási szabályok 
 
7.§. (1)  Több lakásos lakóépületben, társasházban lakásonként egy kutya tartható 
               a tulajdonostársak, bérlőtársak többségének hozzájárulásával. 
 
        (2)   Az 1-es pontban előírt korlátozások nem vonatkoznak a vakvezető ebre, ha 
                annak szükségességét szakorvos írásban igazolja. 



 
        (3)   Családi házas ingatlanokban maximum kettő házőrző kutya tartható. 
 
        (4)   A házőrző kutyát csak rendszeresen zárva tartott udvarban vagy állandó  
                jelleggel megkötve lehet tartani. 
                Több lakó által használt közös udvarban kutyát csak megkötve, vagy elke- 
                rített területen (kennelben) lehet tartani. 
                Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! 
 
         (5)  Az ebek tartását a tulajdonosoknak oly módon kell biztosítani, hogy azok el- 
                kóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni nem tudjanak. 
                Kutyát közterületre vezetni csak pórázon, a harapós, támadó természetű 
                kutyát pedig ezen felül csak szájkosárral ellátva szabad. 
 
 
        (6)  Harapós, vagy támadó természetű kutya tartása esetén a telep, a ház, a la- 
               kás bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő 
               módon elhelyezni. 
 
        (7)  A vagyonbiztonsági okokból tartott kutyákat a különböző telephelyeken is  
               csak a fenti szabályok betartásával lehet  tartani.  
 
        (8)  Többlakásos lakóépület, társasház, közös használatú helységeiben, illetve 
               erkélyen és loggián kutyát tartani tilos. 
 
        (9)   Ha az ebtulajdonos a (4) bekezdésben foglaltakat megszegi, írásbeli ható- 
                sági figyelmeztetés után az eb ingatlanról történő eltávolítását el kell ren- 
                delni. 
 
8.§.  (1)  Az eb  tulajdonosa köteles az ebet úgy tartani, hogy az a lakótársak és  
               szomszédok nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne  
               veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.  
 
         (2)  Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles  
                gondoskodni arról, hogy az eb gyalogjárdát, parkot, közutat, lakóház, lép- 
                csőházát illetve közös használatú területét ne szennyezze, ha a szeny- 
                nyezés mégis bekövetkezik, úgy köteles azt haladéktalanul eltávolítani, 
                feltakarítani. 
 
         (3)  Tilos ebet beengedni, illetve bevinni: 
                a.) üzlethelységekbe, étterembe, cukrászdába és egyéb vendégforgal- 
                      mat lebonyolító helyiségbe, piac, vásár és „búcsú” területére 
                b.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális- és közintézmények  
                      területére, sportpályákra, sportlétesítményekbe - az intézményt 
                      őrző kutya kivételével 
                c.)  játszóterekre illetve játszótéri jelleggel használt közterületekre. 
 



9.§.  (1)   Ha a többlakásos épületben - társasházban az ebtartás az ott lakó tulaj- 
                donosok illetve bérlők többségét zavarja, és ezért a lakók többsége kéri az 
                eb eltávolítását, akkor azt el kell rendelni. 
 
         (2)  Ha az oktatási-nevelési vagy az egészségügyi intézmények szomszéd- 
                ságában tartott eb a csendet tartósan háborítja, illetve egészséget ve- 
                szélyeztet, az ebnek az ingatlanról való eltávolítására kötelezni kell az eb 
                tulajdonosát. 
 
         (3)  Az eb tartását meg kell tiltani, ha a rendelet 6-7-8. §-ban foglalt szabályok 
                ismételt és súlyos megsértése bekövetkezik. 
 
         (4)  Ha az ebtulajdonos nem tesz eleget az eb eltávolítására vonatkozó köte- 
                lezésnek az ebet el kell kobozni. 
 
         (5)  Ha az eb elszállítását, elkobzását, elaltatását az ebtulajdonos mulasztása 
                miatt rendelték el, a felmerült költségek az ebtulajdonost terhelik. 
 
10.§.  (1)  Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni,   
                  megbetegedése esetén gyarapításáról gondoskodni. 
 
           (2)  Tilos az ebet kínozni, uszítani, zaklatni, illetve ingerelni, éheztetni, tartósan  
                  ellátás nélkül magára hagyni, elhagyni. 
 
           (3)   Ha az ebet vagy szaporulatát a tulajdonos nem szándékozik továbbtar- 
                   tani, köteles elhelyezésükről gondoskodni vagy saját költségén hatósági 
                   állatorvossal elaltatni, a többlakásos lakásos lakóépületben tartott eb  
                   esetleges szaporulatát az elválasztást követő 8 napon belül az ebtulaj- 
                   donos KÖTELES eltávolítani. 
 
           (4)   Az ebtenyészet létesítésére e rendelet  14. §  (4)  és (6) bekezdésében   
                   foglalt rendelkezések az irányadók. Tenyészet az I. és II. övezetben nem  
                   engedélyezhető. 
 

Gazdátlan és kóbor ebek 
 

11.§.  (1)  A kóbor és közterületen felügyelet nélkül tartózkodó ebeket - a feladat el- 
                  látásra kijelölt személy - gyepmester köteles befogni és a gyepmesteri te- 
                  lepre szállítani. 
                  Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a 
                  gyepmesternél illetve a Polgármesteri Hivatalban lehet bejelenteni. 
             
            (2) A befogott ebet e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott tartási és  
                  szállítási költségek megtérítése mellett a tulajdonos 8 napon belül kivált- 
                  hatja. 
 
            (3)  Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik, a gyepmester köteles vele 



                   szemben szabálysértési eljárást kezdeményezni. 
 
            (4)  A befogott ebeket a gyepmester 8 napig őrzi, gondozza, ezt követően a  
                   ki nem váltott ebekkel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. 
 
            (5)  A gyepmester végzi a 2. sz. melléklet szerinti térítési díjak ellenében az  
                   elhullott eb elszállítását. 
 

Ebekkel kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi szabályok 
 
12.§.  (1)    Minden 3 hónapnál idősebb ebet a tulajdonosa köteles évenként, a há- 
                    rom hónapos kort elérteket 30 napon belül saját költségére veszettség  
                    ellen beoltatni és féregtelenítetni, a községben csak a védőoltásban ré- 
         szesült eb tartható. 
 
           (2)    A veszettség elleni védőoltások rendjét az Állategészségügyi Szabály- 
                    zat tartalmazza, az oltás helyét és idejét a kerületi főállatorvos határozza 
                    meg a Jegyzővel való egyeztetés után. 
 
           (3)    Az eb tulajdonosa köteles az eboltási igazolványt, illetve az eb egyedi 
                    jelzésére szolgáló bilétát a következő védőoltásig megőrizni. 
 
           (4)    Az ebtulajdonos köteles betegség gyanúját, illetve az eb megbetegedé- 
                    sét a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni és gyógykezeléséről  
                    gondoskodni. 
 
            (5)    Azt az ebet, amelyet a tulajdonosa az évi kötelező oltás során felszólí- 
                     tás ellenére sem oltatott be, illetve amelyiknél az állatorvos undort kel- 
                     tő, vagy emberre is veszélyes betegséget észlel és az eb gyógykeze- 
                     lését a tulajdonos megtagadja el kell kobozni és kártalanítás nélkül el 
                     kell altatni. 
 
13.§.    (1)    Az embert mart eb tulajdonosa köteles ebét az ebtartás helye szerint 
                      illetékes hatósági állatorvossal megvizsgáltatni, a vizsgálat eredmé- 
                      nyéről és az éves veszettség elleni kötelező oltásról kiállított igazolás  
                      másolatát a megmart személynek haladéktalanul átadni. 
 
              (2)    Az ebet, amely embert mart meg, de nem áll veszettség gyanújában, a  
                       hatósági állatorvos 14 napig megfigyelési zárlat alá helyezi. A megfi- 
                       gyelés tartama alatt az ebet bezárva, vagy megkötve kell tartani.  
 
              (3)    Az állatorvos az eb megfigyelésének eredményéről tájékoztatja a meg- 
                       mart egyént és az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
                       Szolgálatot, valamint az ebtulajdonost. 
 
              (4)    Minden kezelőorvos köteles kutyától származó sebesülés észlelése  
                       esetén az eset helye szerint illetékes állatorvost értesíteni. 



 
V. 
 

Állattartás engedélyezése, korlátozása, megtiltása 
 

14.§.     (1)      Az állattartással kapcsolatos  igazgatási teendőket Dudar Község 
                         Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
              (2)      Az állattartás bejelentési kötelezettség mellett gyakorolható. 
 
              (3)      Az állattartást a bejelentés alapján a helyszínen a Polgármesteri Hiva- 
   tal ellenőrizheti, panasz esetén ellenőrizni köteles. 
 
              (4)      Az állattartás - amennyiben az állatok száma meghaladja az e rende- 
   letben előírt darabszámot, vagy adott övezetben olyan állat tartása,  
   melyet ott az övezeti besorolás tilt - egyedi engedély alapján gyakorol- 
   ható. Az engedély kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ, az állategész- 
              ségügyi és az építési szakhatóság hozzájárulását, valamint az összes  
              érintett szomszéd hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
               (5)     Az egyedi engedély kiadása, az állattartás korlátozása, megtiltása a  
                         Jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
               (6)     Az állattartás - amennyiben az állatok száma 50 %-kal meghaladja az  
              e rendeletben előírt darabszámot - nagy létszámú állattartásnak minő- 
              sül és a belterületi határtól minimum 500 méterre gyakorolható. 
 
15.§.      (1)     Az állattartást meg kell tiltani, ha 
                         a.) az állattartás e rendeletben meghatározott feltételei nem biztosít- 
                               hatók, 
                         b.) az állattartó - felszólítás ellenére - az állattartás feltételeit nem biz- 
                    tosítja. 
              
              (2)     Az állattartást megtiltó jogerős határozat végre nem hajtása esetén a  
    Jegyző elrendelheti az állattartó költségére az állat elszállítását, kény- 
    szerértékesítését, megsemmisítését. 
 

VI. 
 

Az állattartás építési, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályai 
 
 

16.§.       (1)      Az állatok elhelyezésére szolgáló melléképületet, építményt, valamint 
     trágya és trágyalé tárolót az építésügyi hatóság engedélye alapján le- 
     het létesíteni, az eljárás során az Országos településrendezési és épí- 
     tési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende- 
     let és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevé- 



     kenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás- 
     ról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM. számú rendelet előírásait kell alkal- 
     mazni a 3. számú mellékletben megállapított védőtávolságok figye- 
     lembevételével. 
 
                (2)      Ha az állattartó az állattartáshoz szükséges létesítmények műszaki  
                előírásait megszegi, az építésügyi hatóság elrendelheti az építmény  
     lebontását, illetve a létesítmény megszűntetését. 
 
                (3)      Az állatok szálláshelyeit az állattartó köteles tisztán tartani. 
 
                (4)      Az állattartó köteles a kártékony állatok (patkány, egér, férgek, le- 
     gyek stb.) rendszeres és folyamatos irtásáról gondoskodni. 
 
                (5)      Az állattartó köteles az állatok etetéséhez használt kellemetlen sza- 
     gú takarmányt zárt, illetőleg fedett állapotban tárolni. 
 
                (6)      Az állattartás során keletkezett trágyát (trágyalevet) fedett és szivár- 
     gásmentes trágyatárolóban kell kezelni és tárolni. 
 
                (7)      Trágyalevet, trágyát, elhullott állati tetemet tilos a szennyvízcsator- 
     nába és a kommunális hulladékok közé juttatni.          
 
                (8)      Az állat tulajdonosa a veszélyes hulladéknak minősülő állathullát an- 
     nak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tarta- 
     ni. 
 
                (9)      Az állathullákat a községi dögkútba kell szállítani. 
 

VII. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 
17.§.       1 
 

Záró rendelkezések 
 
18.§.       (1)        A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző  
       a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
                (2)        A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ebtartásról szóló  
       6/1991. (X. 08.) Ökt. számú, valamint a haszonállatok tartásáról 
       szóló 8/1996. (VIII. 08.) Ökt. számú rendelet hatályát veszti. 
 
                (3)        Amennyiben az állattartó ellen e rendelet szabályainak megsértése 

                                            
1 Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (VI.28.) rendelet. 



       miatt egy éven belül két esetben kerül sor szabálysértési eljárás so- 
       rán pénzbírság kiszabására, az állattartást a Jegyző köteles megtil- 
       tani. 
 
                (4)        Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
       a.) az állatok védelméről és kiméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör- 
             vény, 
       b.) az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény, 
                             c.) az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű  
             rendelet, 
       d.) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
             engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm.  
             rendelet, 
       e.)  a védett állatok védelmére, tartására vonatkozó részletes sza- 
              bályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet, 
        f.)  az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. 
             (V. 28.) FM. rendelet, 
 
                   g.) a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes  
   szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM  
              együttes rendelet  rendelkezéseit kell alkalmazni 
    
. 
Dudar, 2004. június 15.  
 
 
 
 
 
 
  Simon Mihály     Szafner József  
                         polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihírdetve:  Szafner József 
Dudar, 2004. június 16.         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. számú melléklet az állattartásról szóló 12/2004. (VI. 15.) Ökt. számú rendelethez 
 
 
Övezeti besorolás: 
 
     I.     Övezet 
             - A rendezési tervben lakópark kialakítására tervezett hétvégi házas területek 
 
    II.     Övezet 
            -  Több lakásos lakóépületek, társasházak      
                Készenléti lakások A, B 
                Berekpark 3.sz. 
                Béke u.12-18 sz-ig 
                Arany János u. 38-40 sz-ig 
            -   Telekitó u. páros és páratlan oldala 
 
 
    III.     Övezet 
             -   Az I-II. övezetbe nem tartozó utcák 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. számú melléklet az állattartásról szóló 12/2004. (VI. 15.) Ökt. számú rendelethez 
 
 

 
 
 
 
Ebtartással kapcsolatos díjak: 
 
 
 
 
I.   Befogadott eb szállítási díja:   800,- Ft. 
 
II.  Befogadott eb tartási díja:           300,- Ft/nap 
 
III. Elhullott eb szállítási díja:               300,- Ft. 
 
IV. Veszélyessé vagy feleslegessé vált eb 
      végső elaltatási díja:                állatorvosi számla alapján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. számú melléklet az állattartásról szóló 12/2004. (VI. 15.) Ökt. számú rendelethez 

 
 
 
 
 
Védőtávolságok 
 
 
az állattartásra szolgáló melléképület, építmény, valamint a trágya és trágyalé tároló 
elhelyezéséhez: 
 
 
     -  kizárólag állattartási melléképület a saját és szomszédos lakóépülettől 10 m-re 
 
     -  trágya és trágyalé tároló a saját és szomszédos lakóépülettől 15 m-re helyez- 
        hető el. 
 
 
 

 


