Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. (X. 21.) számú rendelete
az állattartásról
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében
eljárva,
a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 13. § (3) bekezdésében és 31. § (2)
bekezdésében és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet 36. § (5) bekezdésben adott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
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.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, póni, szarvasmarha, bivaly, gímszarvas, dámszarvas,
strucc, emu, nandu, láma és nagytestű rokonfajaik;
b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon, illetve kistestű rokonfajaik;
c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élő prémes állat (nutria,
prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.); majmok,
d) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd,
kacsa, galamb, fácán, fogoly, és ezek rokonfajai), a védett madarak kivételével;
Az állattartás általános szabályai
3.§
(1)
Piliscsaba Város közigazgatási területén állatot tartani – a vonatkozó jogszabályok
előírásainak betartása mellett is – csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet.
(2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a trágyalé a szomszéd telkére, vagy a közterületre
ne folyhasson át, valamint a saját telkét ne szennyezze, és a talajt, talajvizet ne fertőzze. A
trágya és trágyalé a közcsatornába nem vezethető.
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(3) A trágya, trágyalé csak zárt rendszerű betonozott aknában illetve tárgya tárolására
alkalmas zárható tartályban tárolható. A gyűjtőaknának megfelelő nagyságúnak,
szivárgás- és résmentesnek kell lennie. A gyűjtőaknában a trágyát lefedve kell tárolni.
(4) A gyűjtőaknát létesíteni, tartályt elhelyezni az e rendeletben előírt távolság betartásával
lehet úgy, hogy az ürítés céljából járművel megközelíthető legyen.
(5) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását
külterületen is biztosítani kell.
(6) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztántartásáról, folyamatos fertőtlenítéséről, a legyek, rovarok és rágcsálók
(patkányok) rendszeres, lehetőleg biovédekezés (ultrahangos, elektromos) keretében
történő irtásáról, valamint az állattartásból eredő kellemetlen szag közömbösítéséről. Az
állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget /istállót, ólat, ketrecet/ vagy helyet /kifutót,
karámot/ rendszeresen takarítani kell. A helyiségekben szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(7) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodni kell a kellemetlen szagot árasztó
takarmány fedett, zárt tárolásáról, folyamatosan gondoskodni kell a trágya, trágyalé
kiürítéséről valamint a megfelelő helyre történő elszállításáról (mezőgazdasági célú
felhasználás, stb.) lakott területtől legalább 300 méterre.
(8) Elhullott baromfi, továbbá három hetesnél fiatalabb szopós bárány, kecskegida, malac és
borjú tetemét az állattartó saját telkén – évente legfeljebb ötven kilogramm tömegig - a
szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti (elföldelési mélység 1 m). A
felsoroltnál nagyobb testtömegű állatok tetemét engedélyezett állati hulladékgyűjtő helyre,
gyepmesteri telepre kell szállítania, a szállításról az állat tulajdonosa köteles gondoskodni.
Az elhullott állat tulajdonosa az állattetemet annak elszállításáig köteles zárt helyen, ill.
zárt, csorgásmentes göngyölegben (műanyagzsák, fólia) tartani.
(9) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(10) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-, és
szivárgásmentes, valamint csúszásmentes szilárd padozattal kell ellátni,
(11) Közterületen tilos haszonállatot tartani, és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül a
közterületre kiengedni. Az állat szállítása, lábon hajtása során közterületen okozott
szennyeződést az állattartó köteles azonnal eltávolítani. Az állatok kihajtásáról és őrzéséről az
állattartó köteles gondoskodni.
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Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése
4.§
(1) Az állattartási melléképítmények, melléképületek csak az állategészségügyről szóló,
közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi szabályok
betartásával, érvényes építési engedéllyel emelhetők.
(2) Az állattartási létesítmény építésekor, bővítésekor a 1. számú mellékletben előírt
védőtávolságokat be kell tartani. Korszerű tartásnál (zárt technológia) a védőtávolságok
maximum 30%-kal szakhatósági vélemény alapján csökkenthetők. A védőtávolságot a lakás
és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb levő nyílásai között légvonalban
kell mérni.
(3) Az ebtartásra szolgáló kennel közvetlenül a szomszéd telek határán nem létesíthető, annak
elhelyezése során a kerítéstől számított legalább l méter távolságot el kell hagyni.
(4) A védőtávolságtól való eltéréshez hozzájárulás adható az olyan régi építésű (min. 20 éve
épült) lakóépületek esetében, amelyeknél az állattartó melléképület egyidőben létesült a régi
lakóépülettel. Ez irányú kérelmet Piliscsaba Nagyközség Polgármesteréhez kell benyújtani.
(5) Állattartásra szolgáló új építmények és épületek létesítése esetén a védőtávolságok
megtartása alól a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal szakvéleménye alapján az építésügyi hatóság adhat felmentést.
Eljárásjogi és a rendelet megsértőivel szembeni rendelkezések
5. §
(1) Állattartással kapcsolatos ügyekben Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselőtestületétől átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti az, aki jelen rendeletben foglaltakat
megszegi.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal
vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a jegyző
jogosult.
(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadók, beleértve a bírság összegének
megállapításánál mérlegelendő szempontokra vonatkozó előírásokat.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a 2013. október 21 napján lép hatályba.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának az állattartásról szóló 19/ 2012. (XII. 13) számú és Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének az ebtartásról szóló 19/ 2010. (VI. 1.) számú rendelete.

Piliscsaba, 2013. október 21.

_________________________
Vörös Szilvia
Jegyző

__________________________
Gáspár Csaba
polgármester

Záradék:
E rendelet 2013. október 21-én kihirdetésre került.

_________________________
Vörös Szilvia
Jegyző
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1. számú melléklet
Piliscsaba Nagyközségi Önkormányzatának
az állattartás szabályozásáról szóló
26/ 2013. ( X. 21.) számú rendeletéhez
Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságok

A védőtávolság méterben meghatározva

Állattartási létesítmény
Nagyállat és prémesállat
Kisállat és baromfi
Kiszolgáló építmények
(fészer, szín, góré, magtár, siló)
Trágyalé és trágyatároló

Lakó- és
pihenőépülettől
10 m

Fúrott kúttól

Ásott kúttól

10 m

15 m

6m

5m

15 m

10 m

5m

15 m

15 m

5m

15 m

Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál a védőtávolságok legfeljebb 30 % -kal
csökkenthetők.
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