Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1.§ (1) és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ (1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók,
valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják,
hogy az állattartás mások – a szomszédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó
polgároknak– nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit ne
károsítsa, és mindenkor feleljen meg az állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és
környezetvédelmi előírásoknak.
(2) A nagyközség területén állat csak akkor tartható, ha az állatok elhelyezésére szolgáló
épület, építmény megfelel a hatályos építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.
(3) Az állattartó a jó gazda gondosságával köteles gondoskodni állatainak az állatvédelmi
jogszabályokban előírt megfelelő tartásáról, biztonságos elhelyezéséről, etetéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról, az állatok megbetegedése esetén állatorvos
igénybevételéről.
2. A rendelet hatálya
2.§ (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Lébény nagyközség
közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes illetve veszélyesnek minősített – állatok
tartására és a nagy létszámú állattartó telep létesítésére.
3. Értelmező rendelkezések
3.§ E rendelet alkalmazásában:
(1) Nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, strucc
(2) Közepes haszonállat: sertés, juh, kecske
(3) Kistestű haszonállat: baromfifélék, szárnyasok, galamb, házinyúl, prémes állatok
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(4) 1Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom.
II. fejezet
Az állattartás szabályai
4. Az állattartás rendje
4.§ (1) Egy belterületi ingatlanon külön engedély nélkül:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) kedvtelésből tartott állatból – eb, macska kivételével – legfeljebb 10 db
f) eb: legfeljebb 2 db
g) macska: legfeljebb 2 db tartható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állatlétszámon felül az állatok szaporulata azok
elválaszthatóságáig tartható.
(3) 6
(4) Külön engedély szükséges:
a) az (1) bekezdésben foglalt mértéket meghaladó állattartáshoz és
b) az (5) bekezdés a) pontjában foglalt intézmények telekhatárától számított 50 méteres
körzetén belül nagy haszonállat tartásához. Az állattartó az engedélykérelmet a 10.§-ban
foglaltak szerint nyújtja be a polgármesterhez.
(5) Tilos haszonállatot tartani:
a) a közművelődési, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, temető területén és
b) lakóházakban és egyéb célú nem állattartásra szolgáló épületben (pl. pince, garázs stb.).
(6) Közös használatban lévő udvarok esetében haszonállatot tartani csak a tulajdonostársak
írásos hozzájárulásával lehet.
5. A haszonállat tartásra vonatkozó szabályok
5.§ (1) Az állatok tartására szolgáló új építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása az építésügyi szabályok szerint történhet. Az állatok tartására
szolgáló építmények létesítésekor be kell tartani az e rendelet 1. mellékletében előírt
védőtávolságokat.
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(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie az építésügyi, az
állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi valamint állatvédelmi
előírásoknak.
(3) Trágyát – beleértve a hígtrágyát is -, trágyalevet a közegészségügyi, az állategészségügyi,
a környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartásával kell kezelni és tárolni.
6.§ (1) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett, az állattartó tulajdonában, illetve jogszerű
használatában lévő területeken, a legeltetésre vonatkozó egészségügyi előírások betartásával
lehet.
(2) Állatot a közterületen legeltetni, közterületen hagyni tilos.
7.§ (1) Közúton és közterületen állatot hajtani csak a közúti közlekedési szabályok
betartásával lehet úgy, hogy a fákban, bokrokban, más tárgyakban valamint az emberek testi
épségében kárt ne okozzon.
(2) A szarvasmarhák az alábbi útvonalon hajthatók a legelőre:
a) a nagyközség újtelepi részéről a Vasvári utca - Bormászi út - Pere köz - Damjanich utca
útvonal
b) a nagyközség többi részéről a Patika köz - Temető utca - Damjanich utca útvonal.
(3) Ünnepi rendezvények, futballmérkőzések alkalmával a szarvasmarhákat 12-13 óra
között be kell hajtani.
(4) Az állatokat a május 1. és október 31. közötti időszakban lehet kihajtani a legelőre.
(5) Amennyiben az állat a közterületen történő áthajtása során a közterületet szennyezi, az
állattartó köteles azt haladéktalanul eltávolítani.
6. A méhtartásra vonatkozó szabályok
8.§ Egészségügyi, oktatási, és más közösségi intézmény telekhatárától számított 50 méteres
védőtávolság betartása mellett tarthatók méhek.
7. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok
9.§ 7
8. Engedélyezés
10.§ (1) Az e rendelet 4.§ (4) bekezdése szerinti engedélyköteles állattartás esetén a
tevékenység megkezdése előtt az állattartó köteles bejelenteni a polgármesterhez az ilyen
irányú szándékát.
(2) A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a településen belül mely helyszínen, hány darab és
milyen fajtájú állatot kíván tartani, ehhez milyen védőtávolság biztosított, az állatok részére a
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Hatályon kívül helyezte: a 13/2012. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-i hatállyal.
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minimális férőhelyet módjában áll-e biztosítani, továbbá be kell mutatni a tartási technológia
(takarmányozás, takarítás, trágyakezelés) rövid leírását is.
(2) Az engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester akkor
engedélyezheti az állattartást, ha a kérelem megfelel az (1) bekezdésben foglalt
követelményeknek. A védőtávolságra az 1. számú melléklet szabályait kell alkalmazni.
(3) A polgármester által kiadott engedély határozatlan időre szól, és mindaddig érvényes,
amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak. Az engedély visszavonható, ha az engedély
kiadásának feltételeiben olyan változás következik be, amely az engedély kiadását nem teszi
lehetővé vagy az állattartó az állatok tartására vonatkozó szabályokat megszegi.
9. Tenyésztési és munkavégzési céllal tartott állatok
11.§ 8

10. Szabálysértési rendelkezések
12.§ 9

III. Fejezet
Záró rendelkezések
13.§ (1) Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.
(2) Ahol a rendelet hozzájárulás, engedély, beszerzését írja elő, ott azt az állattartó a rendelet
hatályba lépését követő három hónapon belül köteles beszerezni, amennyiben azzal még nem
rendelkezik.
(3) Ahol korábban megengedett volt az állattartás, de e rendelet azt korlátozza, vagy tiltja, az
állattartó legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül köteles az előírt
számra korlátozni, az állattartás feltételeit biztosítani, illetve az állattartást megszűntetni.
(4) E rendelet védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseit csak az e rendelet hatálybalépését
követően történő állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése során kell
alkalmazni.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lébény Önkormányzat az
állattartásról szóló 11/2006.(III.31.) rendelete.
(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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Hatályon kívül helyezte: a 13/2012. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2012. október 1-i hatállyal.
Hatályon kívül helyezte az egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 31-től.
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Kovács Gábor
polgármester

Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2011. október 28.
Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

1. számú melléklet
Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságok
a) Nagy haszonállat: lakóépülettől 10 m, ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 15 m
b) Közepes haszonállat: lakóépülettől 6 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 15 m
c) Kis haszonállat lakóépülettől: 6 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 10 m
d) Trágyatároló: lakóépülettől 10 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 15 m
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