Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő- testületének
9/2013.(IV.30.) számú
rendelete
Az állattartásról

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
1998. évi XXVIII. törvény 49. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

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 kiterjed Szeghalom 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.
3. §.
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságokat
ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.§.
4. §.
(1) Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonát képező 052/20/g hrsz-ú ingatlanon
gyepmesteri telep, illetve települési állati melléktermék gyűjtőhelyet üzemeltet.
(2) Az állati hulla és állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tétele az állat
tulajdonosának a kötelezettsége. Ha az állat közterületen hullott el és a tulajdonosa
ismeretlen, akkor az önkormányzat a gyepmester útján gondoskodik annak az állati
hulladékgyűjtő konténerbe helyezéséről.

(3) Az ártalmatlanná tétel költségei az állat tulajdonosát, ha a közterületen elhullott állat
tulajdonosa ismeretlen, a költség az önkormányzatot terheli.
(4) Állati hulladékot, illetve annak melléktermékeit kizárólag magánszemélyek,
kistermelők, illetve őstermelők helyezhetik el a 052/20/g hrsz-ú gyepmesteri telepen
az állati hulladékgyűjtő konténerben. Ennek költsége bruttó 86 Ft/kg.
(5) A települési állati melléktermék gyűjtőhely üzemeltetésének rendjét külön működési
szabályzat határozza meg.
(6) Az állati hulladék elszállításáról és kezeléséről az ATEV Zrt. gondoskodik külön
szerződés alapján.
5.§.
(1) Ebeket futtatni Szeghalom Város területén kizárólag az alábbi helyeken lehet:
a/ 05 hrsz-ú területen
(a Bartók Béla utca végét és Berettyó folyót összekötő töltés a Királyerdő előtt)
b/ 01032/18 hrsz-ú területen
(a 47-es főközlekedési út, a vésztői út és a régi vésztői út által határolt gyepes területen)
c/ 2911/7 hrsz-ú területen
(az Arany J. utca és a Kinizsi utca között lévő bányató melletti füves terület)
(2) Ha az eb közterületre, illetve szomszédos ingatlanra jutását a telket határoló kerítés nem
képes megakadályozni, az ebet a jogszabályban meghatározott módon biztonságosan kikötve
kell tartani.
(3) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni (szolgálati ebek és vakvezető kutyák kivételével)
a/ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmény területére,
b/ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületrészébe,
c/ bölcsödébe, óvodába, iskolába, diákszállásra,
d/ játszóterekre
e/ tiltó táblával jelölt közterületekre, különösen a Szabadság téri, a Kossuth téri és
Sétakerti közpark területére.

6.§.
(1) Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szeghalom Város Képviselőtestületének többször módosított 16/2005. (X.19.) számú rendelete az állattartásról, valamint a
többször módosított 10/1996. (V.24.) számú rendelete az ebek tartásáról.
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