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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő TESTÜLETÉNEK 

16/2012. (IX.28.) Önkormányzati rendelete 
 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2006 (VII.07.)önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2006 (VII.07.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1. §  
(1)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

1. a cirkuszokra, a mutatványos tevékenységet végzőkre és az általuk tartott, 
illetve bemutatott állatokra, 
2 az állatkiállításokra és állatkertekre, valamint az ott bemutatott, illetve tartott 
állatokra, 
3. a gyepmesteri telepekre, s az ott tartott állatokra, 
4. a mezőgazdasági nagyüzem állattartó telepére, s az ott tartott állatokra, 
5. az állatkereskedéssel - forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó 
üzletekre, illetve szervezetekre, valamint az ott tartott állatokra, 
6. a fegyveres erőkre és testületekre, valamint rendészeti szervekre, s az általuk 
feladataik ellátása céljából tartott állatokra, 
7. az állatvédő társadalmi szervezetek állatmegőrző telephelyeire, s az ott tartott 
állatokra, 
8. az állatpanziókra és állatmenhelyekre, s az ott tartott állatokra 
9. az eb-tenyésztő szervezetekre  
10. a kísérleti állatok tenyésztésére és tartására, a tudományos kutatás és 
laboratóriumi vizsgálat célját szolgáló állatokra 
11. az állatfelvásárló telepre, s az ott tartott állatokra, 
12. az állatversenyekre (lósport, lóverseny telepre), s az ott verseny és sportcélra 
tartott állatokra, 
13. a vadaskertekre, vadas parkokra, s az ott tartott állatokra, 
14. a veszélyes állatokra, veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra 
15. a védett és fokozottan védett állatokra, s állatfajokra, 
16. a veszélyes vagy védett vadon élő állatokra, 
17. az élőállat kereskedésekre és az ott tartott állatokra, 
18. a vágóhidakra, s az ott lévő állatokra, 
19. az állatkozmetikákra, s az ott lévő állatokra 
20. az állatklinikákra, állatkórházakra, s az ott lévő állatokra 
21. az állatorvosi rendelőkre és rendelőintézetekre, s az ott lévő állatokra a 
kezelés időtartama alatt, 
22. az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra. 
23. a kedvtelésből lakásban és kertben tartható állatokra 



 
 (2) A rendelet alkalmazásában: 

1. Állattartó: Az a természetes személy, aki a polgári jog szabályai szerint felelős az 
állatnak a magasabb szintű jogszabályokban és a jelen önkormányzati rendeletben 
meghatározott módon történő tartásáért, gondozásáért, felügyeletéért stb. 

2. Állattartás céljára szolgáló épület: Közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére 
szolgáló építmény, ide nem értve a nem építési engedély köteles kaptárt, ketrecet, 
akváriumot stb., amelyek az állatok tartási helyéül szolgálnak. 

3. Állattartás céljára szolgáló tartó hely: Épületnek, építménynek nem minősülő 
ketrec, kaptár, akvárium, terrárium stb.  

4. Nagytestű mezőgazdasági haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, 
juh, kecske, sertés, birka. 
 5. Kistestű mezőgazdasági haszonállatok: házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, 
sarki- és ezüstróka, nyérc, görény, egyéb rágcsálók, tyúkfélék, kacsa, liba, pulyka, 
aranyfácán, ezüstfácán, díszkacsa, egyéb vízi, illetve disz-szárnyas, 

kivéve, ha magasabb szintű jogszabály szerint ezek bármelyike védett, fokozottan 
védett, vagy veszélyes, veszélyes állatnak minősülő védett állatfaj, illetve az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj, mivel ezek az állatok 
nem tartoznak a rendelet hatálya alá. 

6. Kis létszámú állattartó telep, illetve kisüzemi állattartás: Az Állategészségügyi 
Szabályzatról szóló, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. sz. függeléke 5. pontjában foglaltak 
szerint: az a telep, amelyen 30 lónál, 50 szarvasmarhánál, 200 juhnál, illetve kecskénél, 
100 sertésnél, 2000 broiler baromfinál, 500 kifejlett baromfinál (tyúkféléknél, vízi 
szárnyasoknál, pulykánál stb.) 50 struccnál, 50 anyanyúlnál és szaporulatánál kevesebb 
állatot tartanak. 

7. Közvetlen szomszéd: A lakóépületben az állattartás helyéül szolgáló lakással azonos 
szinten lévő, (családi házak esetében a telekkel közvetlenül szomszédos) valamennyi 
lakás, valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő másik lakás tulajdonosa, 
bérlője, haszonélvezeti jog alapján jogosult használója, (stb.), aki a lakásban él és az 
életkörülményeit az állattartás érinti. 

8. Veszélyes állat: Az az állat, amelyet magasabb szintű jogszabály annak nyilvánít, 
illetőleg az az eb is, amelyet a jegyző veszélyesnek nyilvánít. 

9. Védett állat, állatfaj: Az az állat, vagy állatfaj, melyet magasabb szintű jogszabály 
annak nyilvánít. 

2. § 
 
Hatályát veszti a rendelet 10.§, 11.§, 12§, 13. §-a 

 
3.§ 

 
Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

 
 
Ibrány, 2012. szeptember 18. 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
polgármester    jegyző 


