Dunakeszi Város Önkormányzata …./2016. (.…) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, azon szabályok meghatározása, amelyek az állattartók, valamint az
állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését szem előtt tartva, – kiemelten a
kedvtelésből tartott állatok megfelelő életkörülményeinek biztosításával is – elősegítik, hogy az
állattartás mások nyugalmát, biztonságát, testi épségét ne veszélyeztesse, környezetét ne zavarja,
valamint jogai gyakorlását ne veszélyeztesse.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Jelen rendelet hatálya Dunakeszi Város közigazgatási területén a kedvtelésből tartott
álltatok tartására terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) cirkuszra, állatkiállításra
állatversenyekre;

és

egyéb

bemutató

rendezvényekre,

állatvásárokra,

b) állategészségügyi intézményre, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre;
c) a fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra;
d) állatkereskedéssel, forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre;

e) veszélyes és vadon élő állatok tartására;
f) nemzetközi vagy országos szintű gyermek egészségügyi vagy gondozási, nevelési
tevékenységet folytatókra;
g) az állatvédő társadalmi szervezet állatmegőrző telephelyére, s az ott tartott állatokra.

3. A rendelet alkalmazása

3. § (1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései irányadóak.
(2) A kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör
gyakorlását a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

4. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:
a) Állattartás: az a tevékenység, amely arra irányul, hogy biztosítsa az állat számára
életkörülményeinek, fajtájának, korának, fizikai jellemzőinek megfelelő elhelyezését,
táplálását, gondozását, nevelését, felügyeletét.
b) Állattartó: Az állatnak, vagy állatoknak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ávt.) 3. § 1. pontjában meghatározott
tulajdonosa, illetve aki az állatot, vagy állatokat ténylegesen tartja, felügyeli, vagy
gondozza.
c) Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti állat.
d) Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmény.
e) Ingatlan: az állattartó használatában lévő földrészlet, vagy összefüggő földrészletek.
f) Többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább 2 darab önálló
rendeltetési egység (lakás) található.

II. Fejezet
Az állattartás szabályai

5. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát
ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
(2) Nem tartható kedvtelésből tartott állat közterületen.
(3) Ha az állattartó nem kívánja a kedvtelésből tartott állatot tovább tartani, köteles annak
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.
(4) Tilos a kedvtelésből tartott állatok elűzése, elhagyása vagy kitétele.
(5) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről (további gondozásról) a mindenkori
örökös köteles gondoskodni.
6. § (1) Tilos a többlakásos lakóépület közös használatában álló helységében ebet vagy macskát
tartani. Az eb vagy macska által a közös használatú helységekben okozott szennyeződést az
állattartó köteles eltakarítani.
(2) Többlakásos lakóépület közös udvarán ebet csak az összes tulajdonostárs hozzájárulásával
lehet tartani.
(3) Eb, macska erkélyen, loggián nem tartható.
7. § (1) Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon, eb szabadon
csak úgy tartózkodhat, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem közterületre ne
juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
(2) Bekerített ingatlanon történő ebtartás esetén az ingatlanhoz tartozó postaládát úgy kell
elhelyezni, hogy oda az eb ne érhessen el, a biztonságos kézbesítés feltételei adottak legyenek.
(3) Ha a veszélyesnek nem nyilvánított eb harapós vagy támadó természetű, a lakás, ház, udvar,
telep bejáratán jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(4) A Korm. rendelet szabályait betartva, ideiglenesen megkötött, vagy tartósan elzárt eb napi
sétáltatásáról az állattartó köteles gondoskodni.
(5) Az állattartó, vagy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan területén az állat
ürülékének eltakarításáról.

8. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson
ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az eb által
okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által
okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. Az állattartó
köteles az állat közterületen történő tartózkodásának időtartama alatt az ehhez szükséges
eszközöket folyamatosan magánál tartani.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne rongálja. A rongálás
helyreállításának költségei az állattartót terhelik.
(5) A közterületen emberi felügyelet nélkül tartózkodó ebet tilos befogni, hanem lehetőség
szerint értesíteni kell az állatvédelmi hatóságot, illetve azt, akivel e célból az önkormányzat
megállapodást kötött. Transzponderrel, vagy más jelzéssel ellátott eb esetében értesíthető annak
tulajdonosa is, aki a jelzés alapján köteles az eb hazakerüléséről gondoskodni.
9. § (1) Ebet szabadon engedni csak az e rendeletben erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos
felügyelete mellett lehet.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad
eltávolítani.
10. § (1) A vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő, valamint a fegyveres és rendészeti
szerveknél tartott kutya kivételével még pórázon sem vihető be a kedvtelésből tartott állat:
a) közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla tiltja,
b) játszótérre, közparkba, kivéve, ha annak működtetője ehhez hozzájárul (pl. terápiás
kutya, kutyabemutató, oktatási cél stb.),
c) élelmiszer-elárusító üzletbe, piac területére,
d) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységekbe, vendéglátó egységbe, kivéve, ha
annak üzemeltetője ehhez hozzájárul,
e) kulturális, szociális, vagy egészségügyi intézmény területére,
f) sportterületre, kivéve, ha annak működtetője ehhez hozzájárul,
g) strandra,
h) bölcsődébe, óvodába, iskolába, kivéve, ha annak működtetője ehhez hozzájárul (pl.
terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási cél stb.),

i) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
j) temető területére.
(2) A város közigazgatási területén található közkifolyóknál, illetve a közkutakban állatot
fürdetni tilos.
(3) Közforgalmú közlekedési járművön, pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet
szállítani.

6. Ebek futtatására kijelölt területek

11. § Ebet szabadon engedni, illetve futtatni Dunakeszi Város belterületén a jelen rendelet 1. sz.
mellékletében felsorolt területeken lehet.

7. Ebrendészeti hozzájárulás

12. § Dunakeszi Város Önkormányzata Dunakeszi Város területére ebrendészeti hozzájárulást
nem állapít meg.

8. Jogkövetkezmények

13. § Jelen rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben magasabb szintű jogszabály
eltérően nem rendelkezik – Dunakeszi Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló rendeletében foglaltak
szerint kell eljárni.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. Hatályba lépés

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 15. § és 16. §, valamint az ezeket megelőző 10. alcím a rendelet kihirdetését követő 8.
napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

10. Módosító rendelkezések

15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok
jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyére
a következő rendelkezés lép:
„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsít az állattartó,
aki
a) kedvtelésből tartott állatot közterületen tart,
b) a többlakásos lakóház közös használatában álló helységében ebet vagy macskát tart,
c) többlakásos lakóépület közös udvarán ebet a tulajdonostársak hozzájárulása nélkül
tart,
d) ebet, macskát erkélyen, loggián tart,
e) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, illetve bekerített ingatlanon ebet szabadon
tart oly módon, hogy onnan az eb a szomszédos ingatlanra, közterületre átjuthat, vagy
kinyúlhat.
f) nem gondoskodik arról, hogy az általa tartott vagy felügyelete alatt lévő állat a lakóház
közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze (így különösen a gyalogjárdát,
parkokat, lépcsőházakat, lifteket) illetve az azon elhelyezett tárgyakat meg ne rongálja,
g) nem gondoskodik arról, hogy az általa tartott vagy felügyelete alatt álló állat a
közterületet ne szennyezze, illetőleg nem gondoskodik az eb által okozott szennyeződés
azonnali eltávolításáról, vagy az állat közterületen történő tartózkodásának időtartama
alatt az ehhez szükséges eszközöket nem tartja folyamatosan magánál,

h) ebet közterületen a helyi rendelet szabályainak megsértésével póráz és szükség szerint
szájkosár nélkül vezet, illetve a helyi rendeletben kijelölt kutyafuttató hely kivételével ebet
szabadon enged.
i) ebet a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő, valamint a fegyveres és
rendészeti szerveknél tartott kutya kivételével a helyi rendelet szabályainak megsértésével
1. közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre visz, amennyiben ezt tábla tiltja,
2. játszótérre, közparkba visz – kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez a helyi
rendeletben foglalt célból hozzájárul,
3. élelmiszer-elárusító üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységekbe,
vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy
egészségügyi intézmény területére, strandra, bölcsődébe, óvodába, iskolába,
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy temető területére visz,
j) a helyi rendelet egyéb módon megsérti.”
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok
jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyére
a következő rendelkezés lép:
„(2) E §. alkalmazásában helyi rendeletnek Dunakeszi Város Önkormányzatának a
kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló …./2016. (….)
önkormányzati rendelete tekinthető.”
16. § az állatok tartásáról szóló 19/2010. (V.27.) önkormányzati rendelet 10. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„10. § Az egyéb, lakásban tartható állatokra vonatkozóan az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, és végrehajtási rendeletei, és a veszélyes
állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének rendelkezései, valamint Dunakeszi Város
Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló
…./2016. (….) önkormányzati rendelete az irányadó.”
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