Diósd Város Önkormányzata 21/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint
az állattartással érintett személyek érdekeinek érvényesülését és biztosítják, hogy az állattartás
mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát, testi épségét, valamint jogai gyakorlását ne
veszélyeztesse.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a kedvtelésből tartott állat tartására, gondozására, vagy
felügyeletére terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban Ávtv.) 3.§ (1) pontjában meghatározott személy
2. Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rend.) 1. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott állat
3. Állattartás: az állat és egészségügyi szabályzat kiadásról szóló 41/1997. (V.28.) FM
rendelet 1. sz. függelék 1. pontjában meghatározott tevékenység
4. Társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. § 1. pontja szerinti
épület
3. Kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályok
3. §
(1)
Állatot tartani az Ávtv. valamint a Korm.rend. szabályai, valamint e rendelet előírásai
szerint lehet.
(2)
Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi
épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.

4. §
(1) A társasház esetében a Házirend, a társasháznak nem minősülő, több rendeltetési
egységből álló ingatlan esetében a tulajdonostársak megállapodásának eltérő rendelkezése
hiányában
a) nem tartható tartósan állat a társasházak, illetve több lakást tartalmazó lakóépületek közös
használatú helyiségeiben és ingatlanrészeken (különösen lépcsőház, folyosó, erkély, loggia,
közös udvar);
b) a közlekedési célú közös használatú helyiségekben, ingatlanrészeken az állat csak rövid
pórázon, az állattartó folyamatos felügyelete mellett közlekedés céljából tartózkodhat;
c) a társasház, vagy több lakást tartalmazó lakóépületek közös használatú ingatlanrészén
(pl. közös udvar) kedvtelésből tartott állat valamennyi tulajdonostárs írásbeli hozzájáruló
nyilatkozata alapján, elkülönített, zárt területen tartható, abban az esetben, ha az állatok
tatásának magasabb jogszabályban rögzített feltételei teljes körűen biztosítottak.
(2) A kedvtelésből tartott állat gazdája vagy az állat gondozásával, felügyeletével megbízott
személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a lakóházak közös használatú helyiségeit
(különösen lépcsőház, folyosó) ne szennyezze, az okozott szennyeződést az állattartó köteles
haladéktalanul eltávolítani.
4. Ebek tartására vonatkozó szabályok
5. §
(1)
Bekerített ingatlanon tartott ebnek a kerítés résein történő kiharapását az állattartó
köteles megfelelő kerítés kialakításával megakadályozni.
(2)

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(3)
Ha az eb harapós, vagy támadó természetű, a lakóház, lakás vagy egyéb terület
bejáratánál jól látható helyen el kell helyezni a harapós ebre vonatkozó figyelmeztető táblát.
(4) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények, intézmények területére,
épületébe, és a polgármesteri hivatal épületébe eb – a vakvezető, terápiás és
mozgáskorlátozottakat segítő eb és a fegyveres- és rendészeti szervek szolgálati ebek
kivételével –az intézmény vezetőjének engedélyével vihető be.
(5) Ebek póráz nélküli sétáltatása, futtatása kizárólag az Önkormányzat által kijelölt, táblával
jelölt kutyafuttatón vagy a lakóházaktól legalább 50 méterre lévő üres, beépítetlen területen
megengedett.
(6) A kijelölt kutyafuttató úgy kell használni, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne
zavarja.

5. Eljárási szabályok
6. §
(1)
E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi
CL. törvény rendelkezései az irányadók.
(2)
A kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő önkormányzati hatósági ügyben a
hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
7. Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2018. július 15. napján lép hatályba.
8. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet a következő 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. §
Aki a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 21/2018. ( VI.29.) önkormányzati
rendeletben foglalt előírásokat megszegi, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti,
és vele szemben az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szankció alkalmazható.”
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b)
pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) a 8/A. §, 9. §, 10. § (1), (4-6) bekezdései, 12. §, 13. § és 14. §-ban foglalt magatartás
esetén
ba) természetes személlyel szemben 150.000.- Ft.
bb) jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
1.500.000.- Ft.”
D i ó s d, 2018. június 29.
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