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 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2020. (X.30.) 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 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 193.§ (1) bekezdés a) pontja szerint 

szabálysértésnek minősül. 



 

2 
 

(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 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /: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 30. 
 
 
 
 
 
        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
               jegyző 
 
 
 


