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CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2009.(I.29.)
r e n d el e t e

az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
szóló 2008. évi XLVI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1.§. 

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az 
állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, 
biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

2.§. 

(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben megállapított kivétellel - kiterjed Cigánd város 
közigazgatási területén: 
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart és minden olyan 
természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, bérletében, 
kezelésében, stb.) lévő ingatlanon állat él, 
b)minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
- az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél valamint a fegyveres erőknél és rendészeti 
szerveknél  folytatott állattartásra. 
- alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra
- vállalkozásoknál, intézményeknél tartott őrző-védő ebekre a telephely területén belül.

3.§. 

E rendelet alkalmazásában 
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, 
tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül 
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított 
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása. 
b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,  felügyeli.
c) nagy testű állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér. 
d) közepes testű állat: sertés, juh, kecske. 
e) kis állat: baromfifélék (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb stb.), 
f) röpgalamb (posta, sport, ): fajtájától függetlenül minden olyan galamb,  amelynek életszükséglete 
ill. tartásának természetes velejárója a röptetés.
g) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény. 
h) haszonállat: a továbbiakban a c)-e) pont alattiak, valamint a g./ pont alatti. 



2

i) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat (halak, madarak, kistestű rágcsálók). 
j) vadállat: minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik. 
k) kutyasétáltatás: közterületen az állatnak pórázon történő vezetése. 
l) őrző- védő kutya: amelyet magán vagy társas vállalkozásban folytatott őrző- védő 
 szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó  intézmény vezetője 
igazolja. 
m) vakvezető: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és  Gyengén- látók 
Szövetsége igazolvánnyal lát el. 
n) jelző eb: a halláskárosultak segítségét szolgálja, melynek szükségességét szakorvosi igazolással 
kell bizonyítani. 
o.) eb és macska tenyészet: kettő vagy több azonos fajtájú különböző eb, illetve macska szaporítási 
célból  értékesítés   szándékával való tartása.

II. fejezet 
Az állattartás általános szabályai 

4.§. 

(1) A város közigazgatási területén állatot - a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi 
valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is - csak e rendeletben foglalt 
szabályok szerint lehet tartani. 
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények 
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó 
védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
(3) Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál - a szakhatóságok egyetértése esetén - az 
előírt védőtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetők. 

5.§. 

(1) haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének használójának, 
haszonélvezőjének) hozzájárulása szükséges. Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, 
szamár, öszvér, szarvasmarha, juh,  kecske, sertés,  méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, 
baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed szám felett ) a tevékenység megkezdéséről illetve 
megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost,  illetőleg a jegyzőt egyidejűleg tájékoztatni. 
(2) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a 
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres 
irtásáról. 
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és 
gondozásáról, az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. 
Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket 
megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. 
(4) a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a 
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(5) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről 
gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről gondoskodni nem tud, úgy előzetes bejelentés 
alapján - a felmerülő költségek megtérítése ellenében - az állat elszállításáról a sátoraljaújhelyi 
Szolgáltató Szervezet által alkalmazott gyepmester gondoskodik. 
(6) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt (pl. költözködés) nem tartható állatot 
szabadon engedni, elhagyni. 
(7) Tilos az állatok kínzása, bármilyen módon történő bántalmazása.
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6. §. 

(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen 
állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a 
lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a 
tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 
(2) Vadállat csak külön engedéllyel, a jogszabályok és a szakhatóságok előírásainak betartásával 
tartható. 
(3) Énekes- és díszmadarak az állategészségügyi és közegészségügyi szabályok alkalmazásával 
tarthatók. 
(4) Veszélyes és védett állatok tartására - e rendelet alapján - engedély nem adható.
(5) A  kis haszonállatnak minősülő húsgalambokat röptetni tilos!
(6) A 9.§ (1) bekezdésében meghatározott területen továbbá többlakásos lakóépület padlásán,
erkélyén sem húsgalamb, sem röpgalamb nem tartható. 
(7) A város egyéb területein legfeljebb a kis haszonállatokra vonatkozó - velük együtt számított -
létszámban tartható röpgalamb.
(8) Röpgalambot úgy kell tartani, hogy az a tartás helye szerinti és a telekhatáros ingatlanokon élő 
lakáshasználók nyugalmát tartósan, vagy rendszeresen ne zavarja.
(9) A (8) bekezdés szerinti lakáshasználók nyugalmának tartós vagy rendszeres zavarása és az 
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az érintettek a jegyzőtől a röpgalamb tartás 
korlátozását, vagy megszüntetését kérhetik.

III. fejezet 
Az állattartás övezetei, és az állatok tartásának korlátozása 

7. §. 

Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre tagolódik: 
a) a településközponti
b) központi - vegyes 
c) kertvárosi lakóterület 
d) falusias lakóterület 
e) ipari – gazdasági
f) kereskedelmi – szolgáltató
g) turisztikai
Az a)-g) pontban felsorolt területek lehatárolását Cigánd Város Képviselő-testületének 
11/2008.(XII.23.) sz. Helyi Építési szabályzatról és a Szabályozási tervek elfogadásáról szóló 
rendelete tartalmazza. 

8. §. 

A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, élelmiszerbolt, 
élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül, valamint a 
társasházi lakóépületekben és azok telkén - függetlenül attól, hogy az intézmény illetőleg az ingatlan 
a 7. § értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik - tilos haszonállatot tartani. 

9. §. 

(1)A településközpont területén 
 a) állattartási épületek elhelyezése, haszonállatok tartása, - kivéve: 3.§ e) pont -
 b) állatok tenyésztése tilos, 
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 c) ingatlanonként illetőleg - többlakásos ingatlan esetében - lakásonként 3 eb valamint maximum 3 
macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korig tartható. 

10. §. 

A központi-vegyes lakóterületen 
a) nagy és közepes testű állat nem tartható, 
b) saját ellátásra nevelt maximum 20 kistestű állat tartható, továbbá 
c) 3 eb, 3 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korukig. 

11.§. 

Kertvárosias lakóterületen  ingatlanonként kizárólag saját szükségletre: 
a) 2 db nagytestű állat és szaporulatai
b) 2 db közepes testű állat és szaporulatai
c) 200 db kisállat.
d) 3 db eb, 3 db macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korig tartható.
(e) 400 m2-nél kisebb területű telken csak kishaszonállatok tarthatóak, darabszámuk együttesen 
maximum 50 lehet. 

12. §. 

(1) Falusias lakóterületen a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartása mellett 
létszámkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható. 
(2) Ahol a telekterület nagysága 600 m2-nél kisebb, csak saját szükségletet szolgáló állattartás 
engedélyezhető, melynek mértéke maximum 2 db nagytestű, 2 db közepes testű és 100 db kistestű 
haszonállat. 
(3) A 400 m2-nél kisebb telken csak kishaszonállatok tarthatók, darabszámuk maximum 50 lehet. 
(4) Azokon a falusias lakóterületeken ahol a telekterület nagyobb, mint 3000 m2 és a minimális 
telekszélesség nagyobb, mint 20 méter, ott kistermelői állattartás engedélyezhető. 
(5) A kistermelői állattartás mértéke a 2.sz. melléklet alapján állapítható meg. 
(6) A 700 m2 és 3000 m2 közötti telekterületen a kistermelői állattartás darabszámát 
területarányosan kell meghatározni a számosállat szabvány betartásával. 
(7) A falusias lakóterületen 3 db eb,  3 db macska és ezek szaporulata 3 hónapos korig tartható.

13. §

(1) Az állattartás korlátozása, vagy megtiltása tekintetében közigazgatási hatósági eljárás keretében a 
jegyző jár el.
(2) Az állattartást meg kell tiltani, ha:
a) az állattartás jogszabályba ütközik, vagy e rendeletben meghatározott feltételei nem biztosítottak
b) az állattartó - elõzetes hatósági figyelmeztetés ellenére - az állattartás jogszabályban szabályozott 
feltételeit nem biztosítja 
(3) Ahol az állattartás engedélyhez kötött, az állattartási engedélyt e rendelet  hatálybalépése után 90 
napon belül meg kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzõ elrendelheti az állattartás 
megszüntetését.
(4) A korábban szabályszerűen tartott de e rendelet hatályba lépését követően a korlátozás alá eső 
ebek és macskák legfeljebb az állat kihalásáig, vagy értékesítéséig tarthatóak kivéve, ha a tartási 
szabályok megsértése esetén egyébként is kötelezést kellene hozni az eb illetve macskatartás 
megszüntetésére, illetve korlátozására.
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14. §.

(1) A központi-vegyes és kertvárosi lakóterületen belül üzemszerűen haszonállat nem tartható. E 
tilalom alól kivételt képez az az állattartó, akinek a meglévő állattartásra szolgáló építménye 
hatósági engedélyekkel rendelkezik, és 2009. január 1-e előtt a fenti épületben állattartási 
tevékenységet folytatott. Az üzemszerű állattartás során az állattartó köteles betartani a hatályos 
állategészségügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket. 

(2) Falusias lakóterületen belül, illetve külterületen a közreműködő szakhatóságok hozzájárulása 
esetén, a védőtávolságok és a vonatkozó jogszabályok betartásával haszonállat üzemszerűen tartható 
a Hivatal Hatósági-, Igazgatási Osztály engedélyével.

(3) Az üzemszerű állattartást folytatni kívánó személy köteles a tevékenység megkezdése előtt 
beszerezni a Hivatal Hatósági-, Igazgatási Osztályának engedélyét.  A kérelemben meg kell jelölni: 
a) az állattartó nevét, lakcímét.
b) az állattartásra szolgáló ingatlan címét, helyrajzi számát. 
c) a haszonállat fajtáját, és maximális darabszámát 
d) az állattartásra szolgáló ingatlannak szomszédos ingatlanok tulajdonosainak,  használóinak nevét, 
lakcímét.
e) a kérelemhez mellékelni kell az állattartó épületre vonatkozó építési hatósági engedélyeket, 
valamint az ingatlan vázrajzát, amelyen fel kell tüntetni saját és a szomszédos lakóépületektől, 
telekhatártól ásott- és fúrt kúttól, kerti csaptól mért távolságot. A trágya és hígtrágya tároló helyét, 
és a fentiekben  felsoroltaktól mért távolságát.
f) A döntést meghozatalához a Hatósági-, Igazgatási Osztály munkatársának be kell  szereznie:
- a B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság hatósági főállatorvosa (továbbiakban: hatósági főállatorvos),
- az ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete 
(továbbiakban: Intézeti főorvos)
- az Észak - Magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőség 
(továbbiakban: felügyelőség)
- és a jegyző, mint építési hatóság által készített szakhatósági állásfoglalást (továbbiakban: építési 
hatóság) a településrendezési terv vonatkozásában. 

(4) Az üzemszerű állattartás engedélyezésére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági-, 
Igazgatási Osztályán kell benyújtani. A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni, ha az 
állattartás az állattartó megélhetését  biztosítja.

IV. fejezet
A haszonállatok tartásának különös feltételei

15. §. 

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-és szivárgásmentes, 
megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal valamint hézagmentesen fedett és zárt 
trágyagyűjtővel kell ellátni. 

(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 közepes testű 
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára 
lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számítva 
legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két 
alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni. 
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(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, 
valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget. 
(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell 
biztosítani. 

16. §.

(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell 
terelni. 

17. §.

(1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát pedig 
vízzáró módon kell kiképezni és be kell tartani az 1.sz. mellékletben előírt védőtávolságot. Az 
ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell 
használni. 
(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell 
tárolni. 
(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettől 
legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni. 
(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé 
kifolyását, illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni. 
 (5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

V. fejezet

Az ebtartás illetve macskatartás szabályai 

18.§. 

(1) Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles a jegyzőnek a változást követő 30 napon 
belül bejelenteni, ha az állat 
a/ a 3 hónapos kort elérte, 
b/ elhullott vagy elveszett, 
c/ új tulajdonoshoz került. 
(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, a vám- és pénzügyőri 
szervek által tartott ebekre. 

19. §. 

(1) Az eb tartó köteles az állatot úgy tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül 
kijutni ne tudjanak. A közös lakáshasználók illetve a falszomszéd nyugalmát tartósan vagy 
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja. 
(2) Az érintett lakók az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az eb tartás korlátozását 
vagy megszüntetését kérhetik. Az érdekeltek nyilatkozatai és a szakhatóságok véleménye alapján a 
jegyző az eb tartást korlátozhatja vagy megtilthatja. 

20. §. 

(1) Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán 
biztonságos - vezetésre alkalmas - pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet a 
harapás ellen szájkosárral kell ellátni. 
(2) A lakóházak közös használatú területein, ahol a hely hiánya miatt a kikerülés és a biztonságos 
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távolságtartás nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy nyakörvénél fogva kell vezetni. 
(3) Ebet csak olyan személy sétáltathat, aki az állat féken tartására képes. 

21. §. 

(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve kell tartani úgy, hogy azok mások testi épségét ne 
veszélyeztessék, anyagi kárt ne okozhassanak. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az 
eb tartási helyét ne hagyhassa el. 
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter. A kennel 
közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől számított 1 méter távolságot 
be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni. 
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében minimum 4 m 
huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni. 

(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb 
közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés résein 
történő kiharapását megakadályozza. 
(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház 
bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 
(6) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni. 

22. §. 

(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya valamint az intézmény őrzését 
szolgáló eb kivételével: 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, 
b) üzletbe vagy piac területére, 
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdő valamint strand 
területére, 
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
e) a temető területére, 
(2) E tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr-ebekre (szolgálati 
idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában lévő eb). 
(3) Ebet tömegközlekedési járművön az érvényben lévő rendelkezések betartása mellett szabad 
szállítani. 
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön tilos ebet szállítani. 
(5) Ha az eb vagy macska embert mart vagy harapott, az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul 
bejelenteni az illetékes orvosnak és állatorvosnak. 
Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az 
eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségét ne szennyezze. Az e területeken 
keletkezett szilárd ürüléket köteles haladéktalanul eltávolítani, melyhez a megfelelő eszközöket 
magánál kell tartania.

23.§. 

(1) Az ebek gazdasági céllal folytatott tenyésztését - amennyiben az e rendeletben meghatározott 
darabszámot meghaladja – a Hivatal Hatósági-, Igazgatási Osztály engedélyezheti. Ilyen engedély 
nem adható a 7.§ (a), (b) bekezdésben meghatározott területen.
(2) Az e rendeletben meghatározottnál nagyobb számú eb csak külön engedéllyel tartható. Az 
engedély megadásának feltétele a hatósági főállatorvos hozzájárulása.  A kérelem elbírálására a 
Hivatal Hatósági-, Igazgatási Osztálya jogosult.
 (3) Többlakásos épületben kedvtelésből tartott kis állat csak lakásban helyezhető el, erkélyen, logián 
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nem tartható.
24.§. 

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott 
állatok kivételével a tulajdonosa vagy tartója köteles - évenként a 3 hónapos kort elérteket 30 napon 
belül, majd ezt követően 6 hónapon belül ismételten - saját költségére oltás elvégzésére jogosult 
állatorvossal veszettség ellen beoltatni. 
Az eb tulajdonosa köteles a kutyáját évente legalább egy alkalommal - saját költségére -
féregteleníttetni. 
(3)Amennyiben a tulajdonos az eb kötelező oltását vagy ennek igazolását elmulasztja és azt 
meghatározott időpontig nem pótolja, a jegyző értesítése alapján a hatósági főállatorvos elrendeli az 
eb kártalanítás nélküli leölését. 

25.§. 

(1) Az eb tartására vonatkozó szabályok betartását a gyepmester folyamatosan köteles ellenőrizni és 
a szabályok megsértőivel szemben eljárni. Amennyiben az eb tulajdonosa az eb tartására vonatkozó 
szabályokat megszegi és írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be azokat, az eb tartását meg kell 
tiltani. 
Az eb eltávolításáról a tulajdonos köteles gondoskodni, ennek elmaradása esetén hatósági 
rendelkezésre a gyepmester jogosult a tulajdonos költségére a feladatot elvégezni. 

26.§. 

(1) A gyepmester a gazdátlan, kóbor és a közterületen felügyelet nélkül hagyott ebeket befogja. A 
befogott ebet a tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja. A 
kiváltáskor a tulajdonjogot és az egy éven belüli veszettség elleni védőoltást és féregtelenítés igazolni 
kell. 
(2) A gyepmester köteles ebenként és naponként – Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, 
Közterület – és Piacfelügyelősége valamint Cigánd Város Önkormányzata között 2008. március 
hóban kelt Szerződésben foglalt - gondozási és élelmezési költséget felszámítani, amelyet a
tulajdonos a Polgármesteri Hivatal pénztárába köteles befizetni. 
 (3) Amennyiben az eb gazdája 14 napon belül nem jelentkezik, úgy az állatot értékesíteni lehet vagy 
- az állatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével ki lehet írtatni. 

27.§. 

(1) Kertes családi házakban és udvarán háztartásonként 3 db macska és egyszeri szaporulata 3 
hónapos korig fajtára való tekintet nélkül tartható. 
(2) Többlakásos épületekben, társasházakban és udvarain lakásonként 2 db macska és egyszeri 
szaporulata 3 hónapos korig tartható. 
(3) A macskatartásra egyebekben az eb tartásáról szóló fejezet 19., 22., 23.§-ai az irányadóak 
értelemszerűen. 

VI. fejezet 
Az állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanná tétele 

28.§. 

(1) A sátoraljaújhelyi Szolgáltató Szervezet állati hulladékbegyűjtő alközpontot üzemeltet, illetve tart 
fenn, ezáltal biztosítja az állati hulladék ártalmatlanná tételéből adódó feladatok ellátásának tárgyi 
feltételeit. 
(2) Az állati hulladék ártalmatlanná tételéről az állat tulajdonosa, illetőleg ha az állat elhullása a város 



9

közterületén történik és annak tulajdonosa ismeretlen, az önkormányzat a gyepmester útján 
gondoskodik. Az ártalmatlanná tétel költségei a tulajdonost, amennyiben kiléte ismeretlen, az 
önkormányzatot terheli. 
(3) A hulladékbegyűjtő alközpontról állati tetemet vagy hulladékot csak az illetékes hatósági 
állatorvos engedélyével szabad laboratóriumi vizsgálat céljára kivinni. 

VII. fejezet 
Szabálysértési rendelkezések

29. § 

(1) Szabálysértést követ el - ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik - és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki 
az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi, 
aki az e rendelet 9., 10., 11., 12. §-aiban meghatározott számú állatnál többet tart, aki a közterületen, 
illetve közös használatú helyiségekben keletkezett állati szilárd ürüléket nem távolítja el 
haladéktalanul, 
aki az állati hulladék ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik, aki az e rendelet 20.§-ában 
foglaltakat megszegi. 
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja 
a közterület-felügyelő.
(3)A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
(4)A pénzbírság megfizetése nem mentesít az egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek 
alól. 

VIII. fejezet 
Záró rendelkezések 

30. §. 

(1) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző az SzMSz-ben meghatározott módon gondoskodik. A 
rendelet 2009. február  1. napján lép hatályba.  

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Függelékben felsorolt jogszabályokat kell 
alkalmazni, amelynek folyamatos vezetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 

Cigánd, 2009. január 29.

Németh Károly Gál Béla
polgármester jegyző
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1. számú melléklet 

Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok 

A védőtávolság méterben meghatározva
Állattartásra szolgáló
épületek

A telek utcai
telekhatárától

Lakóépület-
től

ásott fúrott Csatlakozó 
vízvezetéktől

Vízvezetéki 
csaptól

kúttól
Nagy testű állat 
esetén:
1-2 állatig 
3-5 állatig 
6-10 állatig 
10 állat fölött   

15 
20 
25 
40 

10 
15 
25 
40 

15 
20 
20 
35 

5 
10 
15 
 25 

2 
5 
5 

10

3 
5 
5 
10

Közepes testű állat 
esetén:    
1-5 állatig 
6-10 állatig 
11-15 állatig 
15 állat fölött   

15 
20 
25 
40  

10 
15 
25 
40 

15 
15 
15 
25  

5 
5 
10 
20 

2 
2  
5 

10

3 
3 
5 
10

Kis testű prémes állat 
esetén: 
10 állatig 
11-30 állatig 
30 állat fölött   

15 
20 
40 

10 
15 
40 

10 
15 
25 

5
10 
20   

1 
2 

10   

3 
5 
10

Baromfifélék 
20 állatig 
21-50 állatig 
51-200 állatig 
200 állat fölött   

15 
15 
25 
40 

5 
15 
25 
40  

10 
10 
15 
 25  

5 
5 
10 
20 

1 
1 
5 

10 

3 
5 
5 
10

2. számú melléklet 
a kistermelői állattartás mértékéről 

Nagy testű haszonállat 20 db ló
30 db szarvasmarha, szamár vagy öszvér

Közepes testű haszonállat 60 db sertés 
100 db juh, kecske 
30 db strucc

Kis testű haszonállat 500 db baromfi (tyúkféle, víziszárnyas, 
pulyka) 
500 db galamb 
50 db nyúl és szaporulata
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Függelék 

az 1/2009.(I.29.) rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
alkalmazandó jogszabályok gyűjteménye 

1.) 2008. évi XLVI. tv. -az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2.) 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
3.) 1998. évi XXVIII. tv. -az állatok védelméről és kíméletéről 
4.) 15/1969. (XI.6.) MÉM r. - a méhészetről 
5.) 15/1997. (III.15.) BM r. -a veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának 
engedélyezésének díjáról 
6.) 15/1997. (III.5.) FM r. -az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és 
az ebek egyedi azonosításának díjáról 
7.) 35/1997. (II.26.) Korm.r. -a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
engedélyezésének szabályairól 
8.) 41/1997. (V. 28.) FM r. -az Állategészségügyi Szabályzatról 
9.) 245/1998.(XII.21.) Korm.r. -a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével 
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 
10.) 32/1999. (III.31.) FVM r. - a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 
11.) 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM - BM együttes rendelete 

-a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének szabályairól 
12.) 35/2002.(IV.27.) FVM r. -a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 


