Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az állattartási épületek elhelyezése
1. §
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, valamint építményt létesíteni, illetve átalakítani
csak építési engedéllyel lehet.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes,
szilárd burkolattal kell ellátni, és zárt, szivárgásmentes trágyalétárolóba kell bekapcsolni. A
létesítményeket szükség szerint, de legalább naponként egyszer ki kell takarítani, azok
rendszeres, legalább havonkénti fertőtlenítéséről és az ott előforduló kártékony állatok
irtásáról gondoskodni kell.
(3) Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló melléképületet, illetve
építményt elhelyezni az e rendelet mellékletében foglalt védőtávolságok betartásával lehet. (1.
melléklet)
(4) Az ingatlan területén trágyát szabadon tárolni tilos. A trágyatároló szilárd,
szivárgásmentes alappal és peremmel ellátott. A trágyalé elvezetését vízzáró fedett aknába
kell megoldani. Amennyiben a trágyatároló a lakóépülettől 30 méteren belül van, a trágyát
hetente el kell szállítani.
2. Záró rendelkezések
2. §
(1) Ezen rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az állattartásról szóló 10/2003. (05.07.) Ör és az azt módosító 30/2003.
(10.01.) Önkormányzati rendelet.
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1. melléklet
15/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez
Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken
való elhelyezésénél irányadó védőtávolságok
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1. melléklet „Az állatok tartásáról” szóló helyi rendelet felülvizsgálata tárgyú
rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a továbbiakban a birtokvédelem, ill. az egyéb ágazati jogszabályok
ismeretében kell kezelni a beérkező panaszokat.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a haszonállattartás elterjedéséhez vezet, a hangsúly az
állategészségügyi szabályok betartására helyeződik.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: a jogszabályok módosulása
önkormányzatnak rendelet felülvizsgálati kötelezettsége keletkezett.

kapcsán

az

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a felülvizsgálat elmaradása
esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést követne el, illetve az önkormányzati
rendelet ellentétes lenne a rendelet a magasabb szintű jogszabályokkal.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak

