Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a kedvtelésből tartott állatok tartására terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak alatt az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ávtv.), a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Korm. r.) valamint a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és
alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben alkalmazott
fogalmakat kell érteni.
2. §
(1) Az állattartó köteles az állatot a jó gazda gondosságával tartani, megbetegedés esetén
gyógyíttatni, védőoltásban részesíteni, higiénikus körülmények között tartani, élősködők
észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni.
(2) Az állatot az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának zavarása (zaj, bűz
stb.) nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne
veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon se személynek, se közösségnek.
3. §
(1) Kedvtelésből tartott állatot közös udvarban, kertben, közös tulajdonú ingatlanon csak a
tulajdonos-, vagy a bérlőtársak írásbeli hozzájárulásával szabad tartani.
(2) Tilos az állatot közterületen tartani, etetni, felügyelet nélkül szabadon engedni.
(3) Az üzemeltető engedélyének hiányában tilos a kedvtelésből tartott állatot beengedni,
bevinni
a) köznevelési intézménybe,
b) egészségügyi intézmény területére,
c) közművelődési intézmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe vagy
e) sportlétesítménybe.
4. §
(1) A település belterületén - eb és macska kivételével - állatot kedvtelésből is csak állattartó
épületben lehet tartani. Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell

felelnie az építésügyi, az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi,
továbbá az állatvédelmi előírásoknak.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket, azok helyiségeit szükség szerint, de
legalább naponta takarítani kell.
5. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésből tartott állat a közterületet
ne szennyezze.
(2) Az elhullott állatok tetemeinek elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az állattartó saját
költségén - külön jogszabályban előírt módon – köteles gondoskodni.
(3) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásáról) az örökösök
kötelesek gondoskodni.
6. §
(1) Az ebeket a tulajdonosai úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
(2) Bekerítetlen ingatlanon – szőlőben, kiskertben stb. – ebet szabadon tartani tilos. Az
állattartó kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, és az ingatlan
határait ne hagyhassa el.
(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy
az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanra történő bejutását, valamint a
kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.
(4) Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebek esetében a telek, ház, lakás
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el
kell helyezni. Az eb megkötés nélkül tartható, amennyiben a bekerített és lezárt helyről
történő kiszabadulása biztos módon megakadályozható.
7. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az
ingatlanhasználó, aki a rendeletbe foglalt szabályokat megszegi, kivéve, ha a tevékenység
vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság
alkalmazását rendeli el.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő
önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására
átruházott hatáskörben a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási
hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján
hivatalból indul.
(4) Az eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy
elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(6) A közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell
megfizetni Szentantalfa Község Önkormányzata 73200031-11255778 számú költségvetési
elszámolási számlájára.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
állattartás helyi szabályairól szóló 8/2005. (VIII.9.) rendelete.
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