(HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 3/2013. (I.25.) sz. önkormányzati rendelet

Vác Város Önkormányzat 27/2000. (X.18.) sz.
rendelete az állatok tartásáról
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)
Vác Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályait a
következőben rendezi:
I.
Általános rendelkezések

1. §
/1/ Vác Város közigazgatási területén - a jogszabályban előírt közegészségügyi-,
állategészségügyi-, állatvédelmi-, építésügyi -, környezet- és természetvédelmi
szabályok betartása mellett is - csak az e rendeletben szabályozott előírások
megtartásával szabad álltatot tartani.
/2/ A rendelet hatálya kiterjed valamennyi jogi személy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági szerv, természetes személy állattartására.
/3/ E rendelet hatálya nem terjed ki a három nap időtartamot meg nem haladó alkalmi
állattartásra. A veszélyes állatok tartásának szabályait külön jogszabály, az ebek
tartásának speciális szabályait önálló önkormányzati rendelet szabályozza.
2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ nagy haszonállat: a ló, a szarvasmarha, az öszvér, a szamár, a sertés, a juh és a
kecske;
b./ kis haszonállat: a baromfi fajták, a húsgalamb, a nyúl, a prémes állatok;
c./ egyéb állatok: külön jogszabályban meghatározott veszélyes állatok kivételével az
a./ és b./ pontokban fel nem sorolt valamennyi állat.
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II.

A haszonállatok és egyéb állatok tartása

3. §
Hatályon kivül helyezte a 20/2002.(IX.24.)sz. rendelet

4. §
*1./ A város területén állatokat az egyes körzetekben az alábbi korlátozásokkal lehet
tartani, a 2.sz. mellékletben elôírt védôtávolságok betartása esetén:

a./ I. körzet: nagy haszonállatok tartása tilos !
kis haszonállatokból háztartásonként legfeljebb és összesen 10 db, eb
és
macska 1-1 db tartható, egyéb állatok tartása nem korlátozott.

b./ II.körzet:nagy haszonállatokból háztartásonként legfeljebb és összesen 5 db
tartható.
kis haszonállat és egyéb állat tartás nem korlátozott.

**c./ III. körzet: az állatok tartása nem korlátozott.

2./ Az állatok szaporulata 3 hónapos korig nem minôsül állattartásnak.

* Módosította a 20/2002.(IX.24.)sz.önk.rend.
**Kiegészítette a 20/2002.(IX.24.)sz.önk.rend.
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*3./ Az I. körzethez tartozik:
Lemez utca, Füredi utca, Kórház utca, Dunapart, Bajcsy Zs. utca, Budapesti fôút,
Gombás patak, Vám utca, vasút, Lemez utca által határolt terület és a határoló utcák
mindkét oldala,
továbbá
a Levél utca, Sövény utca, Zeke utca, Újhegyi út, a Laktanya, a Munkácsy park,
Gombási út, Naszály utca, Vág utca, Eperfa sor, Papvölgy dűlôi út, Papvölgy utca,
Kubinyi utca, Landerer utca, Kárász utca, Eperfa utca, Hanusz utca, Temetô út,
Gombási út, Levél utca által határolt terület és a határoló utcák mindkét oldala,
valamint
a Hanusz utca, Kiskörút, Kosdi út, Domb utca, Bauer Mihály utca, Szivárvány utca
által határolt terület és a határoló utcák mindkét oldala.
A II. körzethez tartozik:
Az I. sz. körzeten kívül esô belterület, valamint a Nyulas és Vác-liget dűlô.
A III. sz. körzethez tartozik:
Az I. sz. körzeten és a II. sz. körzeten kívüli területek.

5. §

A 4. §-ban meghatározottakon túlmenôen tilos a haszonállatok tartása:
orvosi rendelôk, kórházak, szociális otthonok, idősek otthona, óvodák, bölcsôdék,
iskolák, közművelôdési intézmények, vendéglátóipari -, élelmiszertermelô- és
kereskedelmi egységek, közétkeztetési konyhák, kereskedelmi szálláshelyek és
kollégiumok, fürdôk, strandok, sportlétesítmények, közhivatalok, közlekedési
pályaudvarok, közparkok, piacok és vásárok területén, továbbá a nagy haszonállatok
tartása, azok telekhatárától mért 50 méteres távolságon belül.

* Módosította a 30/2000.(XI.21.) sz. önk.rend.
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6. §
A polgármester - kérelemre - kivételesen engedélyt adhat legfeljebb két igavonásra
használt ló tartására az I. körzet területén is, amennyiben az állat tartója teherfuvarozó
vállalkozó vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy.
Az egyéb jogszabályi feltételek meglétét ez esetben is vizsgálni kell, s az 5. §.-ban
körülírt feltételek alól nem adható felmentés.
7. §
**Az állatok tartásához az ingatlan tulajdonosának, bérbeadójának, a többlakásos
lakóházak közös használatú udvarán, vagy közös használatú helyiségeiben történő
tartáshoz valamennyi tulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges.
*(2) Többlakásos épület közös használatú udvarán vagy közös használatú
helyiségében, illetve a hozzá tartozó területen állatot etetni vagy az állat etetését
szolgáló eszközt kihelyezni csak a tulajdonostársak, vagy társasház esetén a közös
képviselô hozzájárulásával szabad.
8. §
Lakásban, illetve a lakáshoz tartozó, nem állattartási rendeltetésű helyiségekben
haszonállatot tartani nem szabad.
III.
Az állatok elhelyezése
9. §
Az állatokat - az eb és a macska kivételével - elkülönített, zárt helyiségben, kifutóban,
vagy ketrecben kell tartani.
10. §

Az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésénél
védôtávolságokat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

* Módosította a 9/2002.(VII.2.) sz. önk.rend.

** Módosította a 20/2002.(IX.24.)sz.önk.rend.

11. §

kötelezôen

betartandó

5

/1/ Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie az építésügyi,
az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint az állatvédelmi
előírásoknak.
/2/ Az állattartó létesítményeket az I. és a II. körzetben könnyen tisztítható,
hézagmentes, szilárd aljzattal kell ellátni. Szükség szerint, de legalább naponta ki
kell takarítani, azok rendszeres fertôtlenítésérôl, valamint a rágcsálók és legyek
folyamatos irtásáról gondoskodni kell.
/3/ A trágyát az I. és II. körzetben vízzáróan falazott, hézagmentesen fedett gyűjtôben
kell tárolni. A III. körzetben a trágyát gödörben lefedve, vagy kazalban vízzáróan
takarva, peremtöltéssel ellátva szabad tárolni.
/4/ A trágyalé és a mosóvíz gyűjtésére vízszivárgás-mentesen falazott hézagmentes
fedett tárolót kell létesíteni. A trágyalégyűjtôt és az állatok tartózkodási helyét zárt
csatornával kell összekötni. A trágya- és trágyalégyűjtôt szükség szerint, de évente
legalább 2 alkalommal ki kell üríteni.
IV.
Járványügyi kötelezettségek
12. §
*Haszonállat, továbbá eb és macska megbetegedését, annak gyanúját, vagy ilyen
körülmények közötti elhullását az állattartó köteles haladéktalanul a hatósági
állatorvosnak bejelenteni.

V.
Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések

13. §
Az állattartást meg kell tiltani, vagy korlátozni kell ha:
a./ Az állattartáshoz szükséges - jogszabályban leírt - feltételek nem biztosítottak és
nem biztosíthatóak,
* Módosította a 20/2002.(IX.24.)sz.önk.rend.
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b./ az állattartó nem rendelkezik - a rendeletben előírt esetekben - a szükséges
engedéllyel.

14. §
Amennyiben az állattartás feltételei megteremthetők, úgy az állattartót megfelelő
határidő megjelölésével a szükséges munkák elvégzésére kell kötelezni. Amennyiben
ezt nem vállalja vagy nem végzi el, úgy a 13. §. előírásait kell alkalmazni.
15. §
A 13-14. §.-ban meghatározott önkormányzati hatósági hatáskört a polgármester
gyakorolja, mely eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.
évi IV. törvény előírásai vonatkoznak.
*16. §

* hatályon kívül helyezte 24/2012. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet
17. §
/1/ E rendelet 2000. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti
Vác Város Önkormányzatának a 4/2000. (II. 25.); a 14/1997. (V. 20.) és a 28/1992. (X.
19.) számú rendeletével módosított a Vác Város Tanácsa 1984. évi 3. számú rendelete.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
módon a jegyző gondoskodik.
Vác, 2000. október 9.

Lábai László sk.
Polgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyző

7
1 sz.melléklet
Védôtávolság-elôírások

Kisállat ólja
kifutója, trágya vagy
trágyalé tárolója

Lakott
Ásott vagy
Fúrt
Vízvezetéktôl
vagy üdülô mélyfúrású,
telepített
épülettôl
ill. védett
kúttól
rétegre
10 m
5m
5m
1m
15 m
10 m
5m
1m
20 m
10 m
5m
1m
25 m
15 m
10m
1m
30 m
20 m
10m
1m
Külön eljárás keretében kell meghatározni az illetékes

10-ig
11-100-ig
101-500-ig
501-1000-ig
1001-4000-ig
4001-tôl
ÁNTSZ-el egyeztetve.
Nagyállat istálója,
ólja, kifutója, trágya,
v. trágyalé tárolója
5-ig
15 m
15 m
5m
2m
6-10-ig
20 m
15 m
5m
2m
11-50-ig
30 m
50 m
10m
2m
51-tôl
Külön eljárás keretében kell meghatározni az illetékes
ÁNTSZ-el egyeztetve.

Kerticsaptól

1m
1m
1m
1m
1m

3m
3m
3m

Korszerű tartásnál (zárt technológia) a védőtávolságok szakhatósági vélemény alapján
30 %-kal csökkenthetők.
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2.sz.melléklet

Földvári téri Ltp.
Dr.Csányi László krt. - Gombás patak - Vám u. - Nagymezô u. - Vásár u. - Damjanich
u. - Kötô u. - Damjanich tér által határolt terület.

Rádi úti Ltp.
Rádi út - Kertész út - Törökhegyi út és Pálffy u. által határolt terület

Deákvári Ltp.
Gombási út mindkét oldala - a Kárász út - Diófa út - 48-asok útja - Arany János u. Köztemetô és Temetô út - Cserje utca (páratlan oldal) - Zeke u. - Csillag u. - Újhegyi
út - Radnóti u. - Ibolya u. - Szélsô sor - Munkácsy u. által határolt terület (kivéve a
Suba, Dolmány, Kucsma u. és Deákvári fôút által határolt terület)
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INDOK OLÁS
Vác Városában az állattartás helyi szabályait a Városi Tanács által alkotott 1984. évi 3.
számú rendelet szabályozta. Ezt - nem lényegi módon - az Önkormányzat képviselőtestülete többször is módosította.
A helyi szabályozás alapjait követően több - e területet alapvetően rendező - jogszabály
lépet hatályba. Így:
- az állategészségügyről szóló 1996. évi XCI. törvény;
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. számú törvény;
- a veszélyes és veszélyesnek minősített ebtartásról és a tartás engedélyezésének
szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. sz. rendelet;
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköréről szóló 245/1998. (XII. 31.)
Korm. sz. rendelet.
A fenti jogszabályok magasabb szinten rendezték a helyi rendeletben szabályozottakat
és azok jelentős részben változtak is.
Mindezekre figyelemmel a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal a 46.115/2000. sz.
leiratában észrevételezte a helyi rendeletnek a magasabb szintű jogszabályok
előírásaival való ütközését és törvényességi észrevételben javasolta annak
átdolgozását.
Az átdolgozás során célszerű volt a magasabb jogszabályokban előírtak szövegszerű
mellőzése. Indokolt volt az ebtartásra vonatkozó rendelkezések kihagyása, mivel azt
időközben külön önkormányzati rendelet rendezi.

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 2000. október 18-án megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján
(legutóbb 2002. szeptember 24-én) megtörtént.

dr.Kovács Tibor
jegyző

