Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Medgyesegyháza város területén
állatok tartásáról a következőket rendeli el:

(2)
(1)
(1)
az

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Medgyesegyháza város közigazgatási területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi,
állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával az e
rendeletben megfogalmazott építési előírásoknak megfelelően, e rendeletben
meghatározott módon lehet.
(2) Az állattartás előfeltételeinek az e rendeletben foglalt előírásainak megszegése esetén az
eljáró hatóság intézkedést tehet, melynek keretében az állattartás feltételeinek
meghatározásával szabályozhatja, illetőleg megtilthatja a tartást.
(3) E rendeletben szabályozott állattartási ügyekben első fokon 2012. december 31-ig
Medgyesegyháza Város Polgármestere, 2013. január 1-től Medgyesegyháza Város
Jegyzője, másodfokon Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.
(4) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadók.
(5) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások
jogai sérelmet ne szenvedjenek.
(6) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó
telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti
állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.
2. Haszonállat tartása, elhelyezése
2. §
(1) Medgyesegyháza város közigazgatási területén állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül tartható.
(2) Haszonállat tartására szolgáló épület alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az
érvényben lévő előírások alapján az építési hatóság - új épület létesítéséhez a szükséges
engedélyezési eljárás keretében - határozza meg.
(3) Állattartás esetén alkalmazandó védőtávolságok (állattartási épület, trágyatároló
elhelyezése lakóépülettől, engedélyezett fúrt kúttól) az alábbiak:
a) Baromfi esetén 50 db-ig 10 méter, 50-100 db között 15 méter, 100 darab felett 30
méter
b) Sertés, birka, kecske esetén 5 db-ig 15 méter, 5 db felett 30 méter
c) Szarvasmarha, ló, szamár esetén 3 db-ig 20 méter, 3 db felett 30 méter

3. Ebek szabad mozgásának biztosítása
3. §
(1) Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biztosítására az ebfuttatási területek
szolgálnak. E területek határait táblával, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebet
futtató köteles gondoskodni arról, hogy az állat a kijelölt területet nem hagyhassa el.
(2) Ebfuttatási területek:
a) Medgyesegyháza területén a Fáy András utcai lovaspálya ingatlana
b) Bánkút területén a korábbi sportpálya ingatlana
4. Kóbor állatokra vonatkozó rendelkezések
4. §
(1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
(2) Eb tulajdonosa - egyéb elhelyezés hiányában - köteles felajánlani az ebet állatmenhely,
illetve a város közigazgatási területén szerződés alapján szolgáltatást végző gyepmester
részére. A gyepmester a felajánlott ebet köteles átvenni.
(3) A város területén talált gazdátlan, kóbor, illetve közterületen szabadon engedett ebek
(vakvezető kivételével) befogása és elszállítása a gyepmester feladata.
(4) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 15 napon belül
kiválthatja.
(5) A befogott és 15 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmester szabadon rendelkezik.
5. Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Medgyesegyháza Város Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló
10/2004. (III.31.) Ök. rendelete.
Medgyesegyháza, 2012. október 30.
Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. október 31-én megtörtént.
Medgyesegyháza, 2012. október 31.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

