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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére  
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2012. 
szeptember 28. napján tartott ülésén döntött az állattartás szabályairól szóló 27/2004. (VI.02.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

A fentiekben nevesített rendelet hatályon kívül helyezésére azért került sor, mert az állattartással 
kapcsolatos kérdéseket magasabb szintű jogszabályok részletesen rendezték, egyre szűkítve az 
önkormányzatok ilyen tárgyú rendeletalkotási jogkörét. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-jén 
hatályba lépett módosítása egyértelműen kimondta, hogy a mezőgazdasági haszonállatok tartási 
feltételeit önkormányzati rendeletben nem lehetséges szabályozni. Az Alkotmánybíróság a 146/2001. 
(XII.2.) határozata alapján megfogalmazta, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása 
nem lehetett helyi jogalkotás tárgya. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2013. július 20. napján hatályba 
lépett módosítása azonban ismételten felhatalmazást biztosított az önkormányzatok részére a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozására. Egyébiránt e tárgykörben a 
részletszabályokat a fentiekben nevesített jogszabályokon kívül a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen rendelet utal az 
állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 
3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet szabályainak alkalmazására is. 

Figyelemmel az Alkotmánybíróság fenti határozatára, az önkormányzatok az érintett tárgykörben 
kizárólag olyan kiegészítő szabályokat alkothatnak meg, melyek nem lehetnek ellentétesek magasabb 
szintű jogszabályokkal. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október hónapban tartott ülésén 
elfogadta a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati 
rendeletét, amely már megfelelt a magasabb szintű jogszabályoknak. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Hivatala az elmúlt években – többek között – számos 
állattartással kapcsolatos hatósági eljárást folytatott le. 

Azonban a 2020. január 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésen képviselői ügyrendi javaslat 
fogalmazódott meg, amely szerint indokolt lenne egy olyan ideiglenes bizottság felállítása, amely 
kifejezetten egy hatósági ügy eljárási szabályait vizsgálná felül. Az egyes állattartással összefüggő 
kérdések vizsgálata érdekében indokolt volt ideiglenes bizottság felállítása. A fentiekre tekintettel 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2020. Kth. számú határozatával 
felállított 3 fős ideiglenes bizottságot, amely az egyes állatok tartásával kapcsolatos kérdésköröket 
vizsgálta. Ezen határozatot a 8/2020. PM határozat módosította, amely a veszélyhelyzetre tekintettel a 
Bizottság munkájára megszabott határidőt módosította úgy, hogy a Bizottság munkájáról szóló 
beszámolóját a Képviselő-testület szeptemberi ülésére terjessze elő.  

Az Ideiglenes Bizottság első ülését 2020. június 30. napján tartotta meg, amely ülés jegyzőkönyve az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Második ülését 2020. július 20. napján tartotta, amely ülés 
jegyzőkönyve jelen előterjesztés 2. sz. melléklete. A Bizottság harmadik ülését 2020. augusztus 24. 
napján tartotta meg (jegyzőkönyv 4. sz. mellékletként csatolva), amelyen személyes meghallgatást kért 
László János, aki helyi lakosként szeretett volna hozzá szólni az állattartás témaköréhez, és aki azzal a 
céllal vett részt a bizottság ülésén, hogy a helyi állattartásra vonatkozó lakossági kérelmet 
fogalmazzon meg elvi szinten. 
Véleménye szerint „a kedvtelésből tartott lovak tartását nagyvárosias és kisvárosias övezetben meg 
kell tiltani. A falusias területeken a tartás körülményeit kell szabályozni. A szabadon tartást viszont 
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falusias övezetben is meg kellene tiltani. A szabadon tartásnak két fajtája van a rideg és a félrideg 
tartás. A félrideg tartás mellett értelmetlenné válik a trágyatárolásra vonatkozó szabályok, hiszen 
ebben az esetben az egész karám egy nagy trágyatároló. A trágyatárolásról akkor lehet beszélni, ha 
zárt istállóban vannak tartva az állatok. Az nem megoldás, ha három naponta vagy naponta kétszer 
összeszedi a trágyát mert jön egy zápor és belemossa a talajba és átmossa a szomszédba. Tehát a 
javaslata az, hogy a félrideg tartást falusias övezetben is meg kell tiltani.” 
 
A Bizottság tevékenysége során három helyi rendeletet vizsgált meg állattartás szempontjából: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Állattartás rendelet) 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közösségi 
együttélés rendelet) 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 

A három jogszabály vizsgálatának eredményeként a Bizottság tagjai az alábbi javaslatokat tették: 

1. Szabadi István képviselő Úr javasolta, hogy a HÉSZ módosítása során vizsgálja meg a szakmai 
fórum annak lehetőségét, hogy a trágyatárolók kérdéskörét szigorúbban lehetne-e szabályozni. A 
trágyakezelés kérdéskörének pontosítása során a zárt trágyatárolók kötelező előírását javasolta. 

2. Várnai Iván képviselő Úr javasolta, hogy a szarvasi közösségi együttélés szabályairól szóló 
rendelet mintájára Kiskunhalas Város Képviselő-testülete is minősítse a belterületi lótartást a 
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak. (Javaslata 3. sz. mellékletként 
csatolva.) 

3. Másik lehetőségként együttesen javasolják, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai egészüljenek ki a lótartás szabályaival. 

Az Ideiglenes Bizottság a Képviselő-testület 2020. szeptember 25. napján tartott ülésére elkészítette 
szakmai beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület a 146/2020. Kth. számú határozatával fogadott el, 
és ugyanezen ülésen a Képviselő-testület egyúttal elfogadta a Kiskunhalasi Közös Önkormányzat 
Hivatal szakmai apparátusának az Ideiglenes Bizottság beszámolójára tett szakmai véleményét is 
(147/2020 Kth. számú határozattal).  

Ezzel összefüggésben figyelembe véve az Ideiglenes Bizottság munkáját, a Hivatal szakmai 
apparátusának szakmai véleményét, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott szakmai véleményeket a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása indokolt. 

A lótartás önkormányzati rendeletben való betiltása, akár a város belterületének teljes területén, 
akár annak csak egyes övezeteiben is - sértené az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6. § (6) bekezdésében foglalt következő szabályt: 
Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A tiltó szabály 
korlátozó szabály, ami szemben áll az Éltv. 6. § (6) bekezdésével. 

Meg kell említeni a Kúria Önkormányzati Tanácsának az 5.073/2013/4. számú határozatát, 
amely mind a haszonállat, mind a kedvtelésből tartott állat vonatkozásában az állatok tartását 
darabszám szerint korlátozóan kialakított állattartási övezeteket meghatározó önkormányzati 
rendelet rendelkezéseit törvényellenesnek minősítette (D/2. pont és II/7. pont). 
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Az állattartással összefüggő helyi szabályozás során a Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívta 
a figyelmet a 146/2011. (XII.1.) AB határozatra is, amelyben az Alkotmánybíróság az eb és a 
macskatartás helyi rendeleti szabályait vizsgálta és alkotmányellenesnek találta azon 
rendelkezéseket, amelyek az eb és a macskatartást az állatok száma alapján korlátozza. 

Az önkormányzat rendelete az állat – esetünkben a kutya – érdekét (jólétét) védi azáltal, hogy 
megfelelő tartási körülmények biztosítását teszi kötelezővé az állattartó számára, a kutya jó 
közérzetének, egészségének biztosítása érdekében. Ez egyébként összhangban áll az állatvédelmi 
törvény szabályozásának egészével. 

Az Alkotmányból és az Alkotmánybíróság következetes gyakorlatából egyaránt következik, hogy az 
önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Mindezek alapján az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az önkormányzati rendeletnek a kutyák és macskák számát 
korlátozó rendelkezése a 2010-es kormányrendeletbe ütközik, és ezáltal sérti az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdését, és így az önkormányzati rendelet vizsgált rendelkezését megsemmisítette. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság konkrét indítvány kapcsán, de általános érvénnyel 
kimondta, hogy az önkormányzat nem szabhatja meg rendeletében darabszám szerint a tartható kutyák 
számát. Az önkormányzat rendeletében a kormányrendeletben előírt követelményeknek megfelelően, 
illetve keretei között szabályozhat; tehát a felelős állattartás elvei szerint. 

A tartható kutyák és más, főleg társ- (kedvtelésből tartott) állatok megengedett számának ésszerű 
korlátozására a telkenként tartható állatok számával történő meghatározás eleve alkalmatlan. Az egyes 
ingatlanok között nagyság, beépítési mód, és más szempontok szerint igen nagy különbségek vannak. 
A ma legtöbb helyen alkalmazott, és eddig az AB szerint is alkotmányos szabályozási mód alapján egy 
több száz négyzetméter alapterületű házban, vagy egy ezer négyzetméteres ingatlanon éppúgy két 
kutya tartható, mint egy száz négyzetméteresben (miközben ezek között is lényeges különbségek 
vannak). Az ilyen szabályozás figyelmen kívül hagyja az állatok közötti különbségeket is: egy pár 
kilós törpepincsi vagy egy japán csin éppúgy „egy kutya”, mint egy ötven-hetven kilós dog vagy 
mastiff. Az Alkotmánybíróság felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a kedvtelésből tartott 
állatokról szóló kormányrendelet – összhangban a Polgári Törvénykönyvvel – úgy határozza meg az 
állattartás módját, hogy ez a tevékenység tartósan és szükségtelenül ne zavarja a környező 
lakóközösség – elsősorban a szomszédok – kialakult életvitelét. Amennyiben az állattartás az érintett 
személyeket (szomszédokat) tartósan és szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk gyakorlásában (az 
ingatlan használatában), akkor a jegyzőhöz, vagy bírósághoz fordulhatnak birtokvédelemi igényük 
érvényesítése érdekében. Az Alkotmánybíróság utalt a határozatban arra is, hogy a jegyző 
állatvédelemmel kapcsolatos hatásköreiről szóló kormányrendelet értelmében az állatvédelmi és az 
állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy 
abbahagyására kötelezheti az állattartót, illetve az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, továbbá 
bírságot szabhat ki. Ezzel az Alkotmánybíróság utalt arra, hogy abban az esetben, ha az állattartás –
kutyatartás–zavarja a lakókörnyezetet, akkor az érintettek birtokvédelem útján léphetnek fel. 

A kedvtelésből tartott állatokról szóló 2010-es kormányrendelet meghatározza, hogy milyen 
feltételekkel lehet kedvtelésből tartott állatot tartani, ami a kormányrendelet értelmében a tenyésztést 
is magába foglalja. Eszerint nem kell hatósági engedély sem a tartáshoz, sem pedig a tenyésztéshez. 

A felelős állattartás városunkon belüli tudatosításának egyik megfelelő eszköze lehet az Állatvédelmi 
törvény által megengedett ebrendészeti hozzájárulás bevezetése. Ezen hozzájárulás bevezetése – 
állatvédők álláspontja szerint is – elősegítené az állatvédelmi célok megvalósítását. 

A fentiek alapján jelen rendelet módosítás tervezet elfogadására azért teszek javaslatot, mert felmerült 
lakossági igény, hogy a nagytestű állatokra, amennyiben kedvtelésből tartott állatnak minősülnek, 
egyértelmű szabályai legyenek a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendeletben. 
Ezen szabályozás kialakítását magasabb rendű jogszabályok megengedik. 
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A rendelet módosítás tervezet megalkotásának célja azon szabályok megalkotása, melyek hatékonyan 
elősegítik az állattartók, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásával érintett helyi lakosság 
érdekeinek védelmét és annak érvényesülését, egyúttal biztosítják más személyek nyugalmát és 
biztonságát, valamint azt, hogy az állattartás más testi épségét ne veszélyeztesse. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosítási tervezet megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
Kiskunhalas, 2020. október 09. 
 
 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2020. (...) önkormányzati rendelete 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre 
vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentős társadalmi hatása, környezeti 
következménye van, ezért az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

Ezen módosításra aktualizálás miatt volt szükség, a Ket. hatályon kívül helyezésével az általános 
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szabályai irányadóak az eljárásra. 

2.§-hoz 

A 7. § kiegészítésére azért van szükség, mert Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a 38/2020. Kt. sz. határozatával felállított 3 fős ideiglenes bizottságot, amely az egyes állatok 
tartásával kapcsolatos kérdésköröket vizsgálta. Az Ideiglenes Bizottság a Képviselő-testület 2020. 
szeptember 25. napján tartott ülésére elkészítette szakmai beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület a 
146/2020. Kt. sz. határozatával fogadott el. figyelembe véve az Ideiglenes Bizottság munkáját, a 
Hivatal szakmai apparátusának szakmai véleményét, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott szakmai véleményeket a kedvtelésből tartott 
állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása indokolt, amely kiegészül a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának speciális szabályaival. 

3.§-hoz 

Ezen szabályok szintén kiegészítik a kedvtelésből tarott állatok tartásának szabályait, utalva ennek 
elmulasztásának következményeire is, a felelős állattartás kialakítása érdekében. 

4.§-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

5.§-hoz 

A Rendelet 7.§ (1), (2), (3), (4), (6) bekezdéseinek hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert 
magasabb szintű jogszabály rendezi ezen kérdéskört, és annak megismétlése önkormányzati rendeleten 
nem felel meg jogszabályszerkesztési követelményeknek. Az állattartással összefüggő helyi 
szabályozás során a Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívta a figyelmet a 146/2011. (XII,1.) AB 
határozatra is, amelyben az Alkotmánybíróság az eb és a macskatartás helyi rendeleti szabályait 
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vizsgálta és Alkotmányellenesnek találta azon rendelkezéseket, amelyek az eb és a macskatartást az 
állatok száma alapján korlátozza. 

A Rendelet 9.§-ának hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert magasabb szintű jogszabály 
rendezi ezen kérdéskört, és annak megismétlése önkormányzati rendeleten nem felel meg 
jogszabályszerkesztési követelményeknek 

 

 

Kiskunhalas, 2020. október 09. 
 
 
 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2020. (...) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 
 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
 
Társadalmi hatás: a rendelet megalkotása a lakosság körében jelentősen érzékelhető.  
 
 
Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: környezeti és egészségügyi hatása a szabályozásnak 
érzékelhető. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem nőnek 
jelentősen. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: azon 
szabályok megalkotása, melyek hatékonyan elősegítik az állattartók, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok tartásával érintett helyi lakosság érdekeinek védelmét és annak érvényesülését, egyúttal 
biztosítják más személyek nyugalmát és biztonságát, valamint azt, hogy az állattartás más testi épségét 
ne veszélyeztesse. 
 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. október 09. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020.  (…) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban. Rendelet) 2.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.” 

2.§ 

A Rendelet 7.§ az alábbi (8)-(14) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Belterületen tilos hígtrágyás mezőgazdasági állattartási technológiát alkalmazni.  

(9) A kedvtelésből tartott állatok elhelyezésére szolgáló helyiségek legalább napi egyszeri, illetve a 
trágyatárolók és trágyalétárolók folyamatos ürítéséről, fertőtlenítéséről és szagtalanításáról az 
állattartó köteles gondoskodni.  

(10) Közterületen trágyát tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet.  

(11) A keletkezett trágya engedélyezett területen történő elhelyezéséről az állattartó köteles 
gondoskodni.  

(12) Belterületen trágyát, trágyalevet csak vízzáró módon kialakított, zárt, jól záródófedlappal ellátott 
trágyatárolóban, trágyalétárolóban lehet tárolni. A tárolókba a csapadékvíz nem folyhat be, azokból a 
trágyalé nem folyhat ki.  

(13) Belterületen a trágyázandó földterületre talajerő-visszapótlás céljára kiszállított és kiszórt 
trágyát az ingatlan használója 48 órán belül köteles a földbe beforgatni.  

(14) Trágya, trágyalé szállítása csak csorgásmentes, zárt, erre a célra szolgáló szállítóeszközzel 
végezhető. Az állattartónak gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett 
tárolásáról. „ 

3.§ 

A Rendelet 8.§-a az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

„(5) Az ebet a tulajdonosa úgy köteles tartani, hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet 
nélkül kijutni ne tudjon. 

(6) Az eb megkötés nélkül tartható, amennyiben a bekerített és lezárt helyről történő 
kiszabadulása biztos módon megakadályozható. Ezen kötelezettség megszegése a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
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rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 193.§ (1) bekezdés a) pontja szerint 
szabálysértésnek minősül. 

(7) Ebet tartósan láncra kötve tartani tilos. Ideiglenesen láncon tartott eb esetében a 
következő minimum lánchosszúság szükséges: 
a) kistestű eb: 4 m 
b) közepes testű eb: 6 m 
c) nagy testű eb: 8 m 

(8) Az eb tulajdonosa köteles az ebösszeírásban közreműködni, bejelentési 
kötelezettségének eleget tenni. Aki ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, az az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 3. 
melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezhető.” 

4.§ 

(1) Ez a rendeletmódosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 
minden jelenlegi állattartóra is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendeletmódosítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

5.§ 
Hatályát veszti a Rendelet  

a) 7.§ (1), (2), (3), (4), és (6) bekezdése, 
b) 9.§-a. 

 
Kiskunhalas, 2020. október „….”. 
 

Fülöp Róbert      Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester                 jegyző  

 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. október „….” 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyző 

 


