
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelete 

 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Kedvtelésből állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 

szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. 

(2) E rendelet alkalmazása során a Törvény és a Kormányrendelet fogalom meghatározásait 

kell alkalmazni. 

 

2. A kedvtelésből tartott állatok tartásának általános szabályai 

 

2. § (1) Pusztavám Község közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatokat tartani 

kizárólag az állatjóléti, állat-egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok 

betartásával lehet. 

(2) Az állat tulajdonosa köteles az állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, 

testi épségét ne veszélyeztesse és anyagi kárt ne okozzon. 

 

3. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésből tartott állata a 

többlakásos lakóépületek udvarát és közös használatú helységeit ne szennyezze.  

(2) Az állat által okozott szennyeződést azonnal el kell távolítani. 

 

4. § A vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével tilos 

állatot beengedni, bevinni vagy ott tartani: 

a) nevelési, oktatási, egészségügyi és kulturális létesítmény területére, kivéve oktatási és 

terápiás célzattal, 

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

c) játszótér területére, 

d) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha a vendégforgalmat 

lebonyolító nyilvános helyiség üzemeltetője hozzájárul. 

 

5. § Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak jogszabályi előírások 

szerinti elhelyezéséről gondoskodni. 

 

6.§ A képviselő-testület Pusztavám közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatok 

futtatására területet nem jelöl ki.  

 

 



3. Az ebtartás szabályai 

 

7. § (1) Az ebet oly módon kell tartani, hogy ne tudjon elkóborolni, közterületre vagy más 

személy ingatlanára felügyelet nélkül bejutni. 

(2) Nem tartható eb a többlakásos épületek közös használatú helyiségeiben, illetve a lakáshoz 

tartozó erkélyen. 

 

8. § A Képviselő-testület a Törvény 48/A § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét 

feladatellátási szerződés keretében teljesíti. 

 

9. § A Képviselő-testület ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének „az eb- és macskatartás szabályainak rendezéséről” szóló 10/2015. 

(VI.25.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

//: Lisztmayer János ://    //: dr. Hanák Mária :// 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendeletet 2018. június 4. napján kihirdettem. 

 

        //: dr. Hanák Mária :// 

         jegyző 


