 Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2006.(XII.19.) rendelete

Az állattartás helyi szabályairól

Nemesrempehollós község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§

E rendelet célja azon jogszabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

2.§

E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.

3.§

E rendelet alkalmazásában:
a.	Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.
b.	Nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
c.	Kis állat: sertés, juh, kecske
d.	Egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl
e.	Prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény
f.	Haszonállat: a továbbiakban az b)-e) pont alattiak
g.	Kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat
h.	Egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok


II. fejezet
Az állattartás általános szabályai

4.§

(1) A község közigazgatási területén állatot - a közegészségügyi, az állategészségügyi, állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is - csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.

(2) Állattartó épületek és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítása építési engedély, hatósági határozat alapján történhet az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával.

5.§

(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek és minimális életterének biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, az állattartás során keletkező melléktermékek szakszerű, átmeneti elhelyezéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról, kiszállításáról, az állati hullákkal kapcsolatos szabályok betartásáról, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.

6.§

(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen állatot csak úgy lehet tartani, hogy az a közterületet, más tulajdonát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. Haszonállatot tartani csak oly módon lehet, hogy az más ingatlanára átjutni ne tudjon.

(3) Az állattartók kötelesek tűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok ellenőrzését.

III. fejezet
A haszonállatok tartása és elhelyezése

7.§

Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi területekre tagolódik a 15/2006. rendelettel elfogadott Nemesrempehollós község településrendezési terve, szabályozási terve szerint, a rendezési mellékletében szereplő térkép alapján:
a.	Falusias lakóterület (Lf övezet)
b.	Gazdasági terület (Gksz övezet)
c.	Mezőgazdasági terület (Má övezet)

8.§

A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, temető, élelmiszerbolt, vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül, - függetlenül attól, hogy az intézmény illetőleg az ingatlan a 7.§ értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik - haszonállatot tartani csak egyedi elbírálás alapján lehetséges.
9.§

(1) A falusias lakóházhoz tartozó ingatlanon állattartó épületek és kiszolgáló építmények létesítésekor az építésügyi szabályok mellett, a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott számú állatok, az ott meghatározott feltételek mellett tarthatók.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú állatok tartását a képviselő-testület engedélyezheti.

10.§

Mezőgazdasági és gazdasági területen, valamint külterületen a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok, és jelen rendelet előírásainak betartása mellett valamennyi haszonállat tartható.
11.§
	
(1)	 Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag- és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal kell ellátni.  
Az állattartó épületben képződő trágyalevet zárt gyűjtőaknába kell vezetni.
 
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 nagy állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani.
Az állattartás céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz.
A kerítésről számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni.

(3) Az istállót, ólat, ketrecet naponta egyszer takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.

(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget.

(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell biztosítani.

12.§

(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.

(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell terelni.

(3) Az állattartó létesítményeknél a rovarok, rágcsálók rendszeres irtásáról gondoskodni kell
13.§

(1) A trágya- és trágyalétárolót  résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát pedig vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell használni.

(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell tárolni.

(3) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint az állatok elszállítását követően azonnal kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.

(4)	A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

IV. fejezet
Kedvtelésből tartott állattartás szabályai. Ebtartás szabályai

14.§

(1) Nemesrempehollós község közigazgatási területén családi házas ingatlanokon, telkeken az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb 3 eb, illetve 5 macska – és ezek egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.

(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb tartását a képviselő-testület engedélyezheti.
Az engedély kiadása előtt be kell szerezni az ebtenyésztő közvetlen lakószomszédainak írásbeli hozzájárulását.

(2)	Ebet zárt helyen, bekerített területen, vagy megkötve kell tartani. 
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos
Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.

(4) Többlakásos, kerttel vagy udvarral rendelkező ingatlanon történő ebtartáshoz, ha az ebet az udvaron vagy kertben tartják a tulajdonosok vagy bérlőtársak megegyezése szükséges.
 15.§
Eljárási szabályok

(1) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági feladatokat – ha rendelet másképpen nem rendelkezik – a polgármester látja el, ennek keretében a polgármester az állattartót megfelelő tartásra kötelezheti, illetve az állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.

(2) A polgármester határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(3) Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az állattartást meg kell tiltani, ha 
a.	az állattartó a szükséges engedélyekkel nem rendelkezik,
b.	az állattartás körülményei a felszólítást követően sem felelnek meg a jogszabályi, hatósági előírásoknak, 
c.	az állattartás az emberek és más állatok életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti.

16.§

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendelet 5.§, 6.§, 8-15.§-ban foglaltakat megszegi.

17.§

(1) Ez a rendelet 2007. január1. napján lép hatályba.

(2) Azok az állattartók, akik jelen rendelet rendelkezéseibe ütközően folytatnak állattartást, tevékenységüket 2007. június 30-ig e rendelet előírásainak megfelelően kötelesek megváltoztatni, vagy egyedi engedélyt kell beszerezniük a képviselő-testülettől.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

Nemesrempehollós, 2006. december 18.


	Paksiné Kecze Tünde.	Dr. Csatár Miklós.
	polgármester	körjegyző

A rendelet az SZMSZ.ben foglaltak szerint 2006. december 19-én a község hirdetőtábláján kihirdetésre került.


Nemesrempehollós, 2006. december 19.

Dr. Csatár Miklós
körjegyző



1.számú melléklet

Az állattartásra szolgáló épületek, építmények elhelyezésére vonatkozó előírások

1./ Falusias lakóterületen

a) Ha telekmélység eléri az 50 métert, a saját szükségletet kielégítő számban   tarthatnak állatot.
Ebben az esetben be kell tartani az utcavonaltól a 30 méter, saját  lakóépülettől 5 méter, idegen lakóépülettől a 15 méter távolságot.

A tartható állatlétszám maximuma:
sertés, kecske, juh	5 db
ló	6 db
nyúl	40 db
baromfi	100 db
szarvasmarha	                                   4 db

Engedélyezhető még turnusonként 1000 db csirke vagy 1000 db tojó tartására szolgáló épület megépítése, ha
-	zárt állattartó épület,
-	zárt trágyatároló épül,
-	mesterséges szellőzést biztosítják,
-	az állattartási épületen – a szomszéd felőli homlokzaton – nyílászáró nem alakítható ki, illetőleg csak bevilágító felület létesülhet,
-	az elszívott levegőt meg kell tisztítani, annak szomszéd felől történő kibocsátása nem megengedett.

b) Ahol a telekmélység meghaladja az 50 métert, az előzetes építési engedélyhez a trágya- és trágyakezelési technológiai leírást becsatolják, a vonatkozó beépítési százalékot és a következő védőtávolságokat betartják az alábbi állattartás lehetséges:

Ló 
6 db-ig, saját lakóháztól 5 m idegen lakóháztól 15 m, az utcavonaltól 40 m
6 db-on felül lakótelken ló nem tartható

Szarvasmarha
12 db-ig saját lakóháztól 5 m idegen lakóháztól 15 m, az utcavonaltól 40 m
12 db-on felül lakótelken szarvasmarha nem tartható.

Sertés, kecske,juh
6-50 db-ig saját lakóháztól 5 m idegen lakóháztól 30 m, az utcavonaltól 50 m,
50  db-on felül lakótelken sertés nem tartható.

Baromfi
1000-6000 db-ig csirke csak egyedi elbírálás szerint tartható 
1000 db felett tojó csak egyedi elbírálás szerint tartható.


Megjegyzés: Az utcavonal az érintett lakótelkek utcafronti kerítésvonalától értendő.

2./ Mezőgazdasági és gazdasági területen 

nagyállat és kisállat           lakóépülettől, pihenő épülettől			kúttól
25 állatig				15 m					10 m
25 állat felett				20 m					30 m

egyéb kisállat
200 állatig				15 m					10 m
200 állat felett				25 m					30 m

