Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2012 (X. 26.)
önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Korm. rendelet 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város bel- és külterületén az
állatok elhelyezésére szolgáló építmények követelményeire.
(2)

A rendelet alkalmazása tekintetében:
a) nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske és
ezek rokonfajai, strucc, emu,
b) kistestű haszonállat: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és ezek rokonfajai,
tenyésznyúl, nutria, csincsilla, róka, pézsma, nyérc, görény, méh, húsgalamb.

Az állattartás általános szabályai
2. §.
(1)
Az állattartó köteles az állattartás alatt folyamatosan betartani az állatvédelmi
és állattartási, a közegészségügyi és a környezetvédelmi előírásokat. Az állattartó
köteles a jó gazda gondosságával eljárni.
(2)
Az állattartó köteles az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát
biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók
irtásáról rendszeresen gondoskodni.
(3)
Az állattartó köteles állatai egészségének megóvása érdekében az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(4)
Ha az állattartó felhagy az állattartással, köteles gondoskodni azok
elhelyezéséről.
Az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások
3. §

(1)
Haszonállat elhelyezésre szolgáló helyiség istálló,
építményektől, műtárgyaktól, létesítményektől való távolsága:

ól

ketrec,

egyéb

a) nagytestű haszonállat istállója és sertésól a lakóépület legközelebb levő
nyílászárójától 16 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd
lakóépülettől 15 m-re,
b) kistestű haszonállat és egyéb állat ólja, ketrece a lakóépület legközelebb
levő nyílászárójától 6 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd
lakóépülettől 10 m-re,
c) trágya- és trágyalétároló a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától,
közterülettől 16 m-re, fúrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd
lakóépülettől 15 m-re helyezhető el.
(2)
Haszonállatot tartani csak jól tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd
burkolatú létesítményben szabad. Nagytestű haszonállat esetében a trágyalét zárt,
szivárgásmentes trágyalé-gyűjtőbe kell elvezetni. A trágyát csak fedett,
szivárgásmentes, szükségszerűen kezelt és fertőtlenített trágyagödörben, illetve
trágyagyűjtőben lehet tárolni.
Záró rendelkezések
4. §
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az állattartásról szóló
47/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
5. §
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes tiltott,
közösségellenes magatartásokról szóló 33/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdés f) pontja hatályát veszti.
6. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

A rendelet 2012. október 26. napján kihirdetésre és a Hivatal aulájában kifüggesztésre
került.

Dr. Kovács Luca
jegyző

