
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2015. (IX.28.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályairól szóló rendelet –tervezet I. fordulóban beterjesztett változatát elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelet-tervezetet a Hivatal 

hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján, valamint az önkormányzat honlapján 15 napig tegye 

közzé. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a lakossági véleményezést követően 

véglegesítse a rendelet-tervezetet és terjessze a testület elé II. fordulóban történő 

megtárgyalásra. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Baloghné Kiss Judit jegyző 

 

     
 

 

 

Rendelet tervezet 

Bocskaikert Községi önkormányzat képviselő-testületének                /2015. (         ) 

önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

(tervezet) 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 13. § 11. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bocskaikert Község közigazgatási területén valamennyi természetes 

és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, amely kedvtelésből tartott állatot tart 

(továbbiakban: állattartóra) 

(2) Kedvtelésből tartott állatot tartani az állatok védelméről és e kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 4/2010. 

(II.26.) Korm. rendelet szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E rendelet alkalmazása 

során e jogszabályok fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

2.§ 



(1) Az egylakásos és többlakásos kertes családi házak, sorházak udvarán háztartásonként,  

legfeljebb kettő eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig –tartható.  

 (2)  Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb és egyszeri 

szaporulata három hónapos korig – tartható. 

(3) Beépítetlen ingatlanon (üres telken) telkenként legfeljebb kettő eb – és egyszeri szaporulata 

három hónapos korig – tartható. 

(4) Külterületen eb számbeli korlátozás nélkül tartható. 

3.§ 

A 2.§ (1-3) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb tartására a Pénzügyi Bizottság 

külön engedélyével kerülhet sor. Az engedély kiadása előtt az ingatlannal határos szomszédok 

hozzájáruló nyilatkozatait be kell szerezni. Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4.§ 

(1) Az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne 

veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. 

(2) Ha az eb harapós, vagy támadó természetű, a lakóház, lakás vagy egyéb terület bejáratán jól 

látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

(3) Ebet tartani kizárólag biztonságosan körbekerített ingatlanon lehet oly módon, hogy az 

közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni ne tudjon. 

(4) Az állattartó elköltözés esetén köteles a kedvtelésből tartott állatok elhelyezéséről gondoskodni.  

(5) Amennyiben az állattartó a kedvtelésből tartott állatára nem tart igényt, úgy köteles előzetes 

bejelentés alapján a felmerülő költségek megtérítése mellett az állat elszállításáról gondoskodni. 

Közigazgatási bírság 

 

5.§ 

 

(1) Aki e rendelet 2.- és 4.§-ában  foglaltakat megsérti a közösségi együttélés szabályaiba 

ütköző magatartást valósít meg és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 94/A. §-ban 

foglaltaknak megfelelően természetes személyek esetén 50.000.- forintig terjedő, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000.-forintig 

terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető. 

 

 

 

(2) Az eljárást eljáró hatóságként Bocskaikert Községi Önkormányzat Jegyzője folytatja le és 

állapítja meg a közigazgatási bíráság mértékét. 

 



(2) Az eljárásra és a közigazgatási bírságra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény (Ket) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Záró rendelkezések 

  

6.§ 

 

Ez a rendelet 2016.                         –n lép hatályba. (minimum 3 hónap) 

 

Baloghné Kiss Judit      Szőllős Sándor 

      jegyző       polgármester 

Záradék: 

Jelen rendelet a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 

_______________________kihirdetve. 

Bocskaikert, 2015. 

 

  

Bocskaikert, 2015. október 26. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


