
 1 

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/1993./I.21./ számú önkormányzati rendelete 

az állattartásról a módosításáról szóló 7/2002 (IX.17.), 7/2003 (VII.4.), 16/2008. (IX.25.) és a 
8/2012. (IV.19.) számú rendelettel egységes szerkezetben 

 
 

Az állattartás a községben csak mások nyugalma és jogos érdekeinek tiszteletben tartása 
mellett lehetséges. Erre tekintettel Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbiakat rendeli el: 
 

Az állattartásra szolgáló épületek  
elhelyezésével kapcsolatos követelmények 

 
1.§.1 

 
(1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állatvédelmi valamint 
építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is – csak e rendeletben foglalt 
szabályok szerint lehet tartani. 
 
(2)2 Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények 
kialakítása építésügyi hatósági bejelentés alapján történhet abban az esetben, ha az építmény 
100m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 4,0 m vagy annál kisebb építmény magasságú. 
Az ennél nagyobb építmény építése építési engedély alapján történhet, a közegészségügyi, 
állategészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok, valamint jelen rendeletben megjelölt 
védőtávolságok betartásával. 
 
 

2.§. 
 
Az állattartás céljára szolgáló épület elhelyezése az alábbi követelmények betartásával 
történhet: 
          a./  egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, valamint élelmiszert előállító és  
                vendéglátó-ipari üzemek telkének határától a védőtávolság 50 méter 
          b./  a lakótelken állattartás céljából elhelyezhető melléképületek, melléképítmények  
                védőtávolsága az 1.számú mellékletben ismertetve 
 

3.§. 
 
Külterületi földrészlet maximális beépítettsége a 40%-ot nem haladhatja meg, az állatok 
tartására szolgáló épületek elhelyezése a szomszédos ingatlanok művelhetőséget nem 
akadályozhatja. 
 

4.§. 
 
(1) Elő kell segíteni a fertőzésveszély csökkentését, valamint az esetleges fellépő betegség 
elfolytását. Ennek érdekében a község területén állatot csak körülkerített udvarban, vagy zárt 
tartásban lehet tartani. Az állattartás céljára szolgáló épületet, építményt szilárd padlózattal 
kell ellátni. 
                                                 
1 Módosította a 7/2003./VII.4./ számú rendelet 1.§-a, hatályos 2003. július 4-től. 
2 Módosította a 16/2008. (IX.25.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2008. október 1-től. 
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(2) A gazdaságot úgy kell kialakítani, hogy az ott szabadon tartott állatok a szomszédos 
ingatlanon álló épületben, kerítésben kárt ne okozzanak, oda át ne járhassanak. 
 
(3) A közterületre állatot kihajtani legeltetés céljából még felügyelet mellett sem lehet. 
 
(4) Az állatokat élelmiszer-, vendéglátóüzletbe, szórakozóhelyre, egészségügyi intézménybe, 
iskolába, óvodába, közintézménybe, továbbá tömeges szórakoztatás és sport esemény 
területére, helyszínére bevinni még pórázon sem szabad. 

 
 

5.§. 
 
Az állattartásra szolgáló létesítményt rendszeresen, évente legalább egy alkalommal – az 
egyszerre betelepített és kiürített telepeket, ólakat, istállót minden kiürítés után – fertőtleníteni 
kell és folyamatosan gondoskodni a rágcsálók, valamint a kártevő rovarok irtásáról. 
 
 

6.§. 
 

Az elhullott állatok, vagy jármű által elgázolt döglött állatok hullafeldolgozóba történő 
elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. Az elszállításig úgy kell elhelyezni, hogy 
azzal sem ember, sem állat ne érintkezzen, fertőzésveszélyt ne jelenthessen. 
 

7.§. 
 
A fertőző betegségek gyanúját az állattartó köteles az állatorvosnál bejelenteni, az állatot az 
intézkedésig elkülöníteni. 
 

8.§. 
 
 
Az állattartónak köteles biztosítani, hogy a trágyalé a szomszédos telekre, vagy közterületre 
ne folyhasson át, illetőleg ki, valamint a saját telket n szennyezze, illetőleg a talajt ne fertőzze. 
 

9.§. 
 
(1)3 A közterületre ebet szabadon (kísérő nélkül) kiengedni tilos. Az ebet elkerített udvarban 
vagy megkötve kell tartani. 
 
(2) Harapós vagy támadó természetű ebet közterületen – a marás lehetőségét kizáró – zárt 
szájkosárral kell ellátni. 
Az ingatlan bejáratánál harapós kutyára figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 
 
(3) Az ebtartó köteles a tulajdonában lévő ebet évente veszettség elleni védőoltással beoltani. 
 
 
                                                 
3 Módosította a 7/2003./VII.4./ számú rendelet 1.§-a, hatályos 2003. július 4-től. 
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Vegyes és záró rendelkezések 
 

10.§. 
 
(1) Az állattartó köteles az állatbetegségek megelőzése, megszűntetése érdekében minden 
szükséges intézkedést megtenni, köteles az állattartásból eredő és másoknak okozott kárt 
megtéríteni. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal ezen rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésébe a 
közigazgatási területen működő állatorvost és az önkormányzat Településfejlesztési- 
Környezetvédelmi Bizottságát is bevonja. 
 
 

11.§.4 
 
 

12.§. 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg Tengelic Községi Tanácsnak az 
állattartásra szolgáló ,elléképületek elhelyezésénél betartandő védőtávolságokról és egyéb 
feltételekről szóló 1/1982./II.15./ számú tanácsrendelete hatályát veszti. 
 
 
 
Tengelic, 1993. január 21. 
 
 
         
 
         Nagy Ferencné  sk.                                                         Kaszás Kálmánné  sk. 
          polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte a 8/2012 (IV.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatálytalan 2012. április 20. 
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1. számú melléklet 
 

 
Az állattartó épületek, építmények elhelyezése 

Során betartandó védőtávolságokról 
/méterben/ 

 
állat fajtája lakóépülettől ásott kúttól fúrt vízvez. csatl. kerti 

csaptól 
1./  baromfi, nyúl, 
galamb, nutria 
ketrece, ólja 
legfeljebb    
150db-ig 
 

6 10 5 2 - 

2./  150 d felett 
kistermelésre 
 

10 12 6 2 - 

3./  Juh, kecske, 
sertés ólja 5db-ig 
 

12 15 5 2 3 

4./  juh, kecske, 
sertés ólja 5db 
felett, ló, öszvér, 
szarvasmarha 
istállója 
 

15 15 6 2 3 

5./  Trágya, 
trágyalé tároló 

10 15 5 2 3 

 


