Nógrádsipek Önkormányzati Képviselőtestületének 10/1991./VII.2./ sz. rendelete
az állattartásról és a hullaemésztő verem kezeléséről

I.
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek község belterületén történő állatok tartására, s az ezt
kiszolgáló épületek elhelyezésére,a már meglévő épületek rendeltetésszerű hasznosítására a
háztáji,kisegítő állattartás esetén.
(2) A rendelet hatálya kiterjed magánszemélyekre, az állami-társadalmi szervezetekre,
szövetkezetekre, más jogi személyiségekre, magánszemélyek társaságaira egyaránt.
2. §.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:
(a) Kisállat: tyúk, liba, kacsa, házinyúl, galamb, nutria.
(b) Nagyállat: ló, szarvasmarha, sertés, juh,öszvér,szamár,kecske.
(c) Védőtávolság: legkisebb méret, melynek betartásával a jogszabályi előírások betarthatók.
(d) Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől
épületszerkezetileg részben vagy egészben leválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy
időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja. (pl. főépület, melléképület,
melléképítmény)
(e) Melléképület: a főépület rendeltetésszerű használatához szükséges, illetőleg azt
kiegészítő rendeltetésű önálló épület. (pl. ól, istálló)
(f) Melléképítmény: a fő-és melléképület, illetőleg az építési telek vagy építési terület
rendeltetésszerű használatához szükséges, illetőleg azt kiegészítő rendeltetésszerű önálló
épület. (pl. állatkifutó, trágyatároló, zárt szennyvíztározó)
(g) Intézményterület: az egészségügyi intézmények (orvosi rendelő, anya- és
gyermekvédelmi szolgálat, gyermek intézmények: óvoda, általános iskola, iskolai napközi
otthon),vendéglátó egységek(bisztró,italbolt),egyéb üzemek (tsz-ipari főágazat)
(h) Állati hulla: az elhullott, a halvaszületett, továbbá az egyéb okból kiirtott állatok
fogyasztásra nem kerülő teste, testrésze. A vetélt magzatot, a magzatburkokat, a levágott
állatoknak fogyasztásra alkalmatlan és a húsvizsgálat során fogyasztásra alkalmatlannak
minősített teste, testrésze.
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3. §.
(1)
(2)
(3) Az intézmények határától 50m-en belül trágyát tárolni tilos, a keletkezett szennyvizet
is csak zárt szennyvíztározóban szabad elhelyezni.
4.§.

5.§.
(1) Az árokpartok és egyéb kihasználatlan területek fűtermését az állattartók ingyenesen
felhasználhatják, azt kaszálhatják.
(2) Az árokparton az állatokat felügyelet mellett szabad legeltetni.
(3) Az állatok legelőre történő kihajtásáról és őrzéséről az állattartók gondoskodnak.
Az állattartásra szolgáló épületek, építmények elhelyezése
6.§.
7.§.

II.
Az állattartás állategészségügyi és környezetvédelmi követelményei
8.§.
(1) Az állattartó köteles az állatok tartását szolgáló épületet rendszeresen takarítani,
meszelését (fertőtlenítését) elvégezni, a bűzös gázok áramlását fásítással,
bokrosítással megakadályozni.
(2)
(3) Zártrendszerű trágyakezelés megvalósítása a trágya istállóból történő rendszeres
kihordásával, az e célra elkészített zárt (szigetelt) trágyatárolóba rakásával és
lefedésével, a nyitott trágyalé árok megszüntetésével.
(4) Az állattartó köteles biztosítani, hogy a trágyalé közterületre vagy a szomszéd
lakótelkére ne folyjon át, saját lakótelkét ne szennyezze, a talajt ne fertőzze.
9.§.
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(1) A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gazdasági udvart élő növényekkel,
bokrosítással vagy más módon a lakóépülettől és közterülettől látható részen el kell
választani.
(2) Az állattartó köteles más higiéniás követelményeknek is eleget tenni:
(a) – rovarok, legyek, más kártevők irtása
(b) – bűzös gázok áramlásának terelése természetes vagy mesterséges szellőztetéssel
(c) – az ember számára kellemetlen szagú egyes takarmányfajtáknak fedett
állapotban való tartása
(3) Az állategészségügyi szabályzatoknak megfelelő balesetmentes istállók és ólak
kialakításáról az állattartó köteles gondoskodni.
(4) Minden állattartó köteles biztosítani, hogy az állattartás következtében mások jogai
ne szenvedjenek sérelmet.
Az ebtartás szabályai
10.§.
(1) A három hónapnál idősebb ebek tartását a magánszemélyek kötelesek bejelenteni a
jegyzőnek.
(2) Ebek csak elkerített helyen vagy megkötve úgy tarthatók, hogy azok más vagy mások
nyugalmát ne zavarják, testi épségét ne veszélyeztessék.
(3)
11.§.
(1)
(2)
(3)
12.§.
Vendéglátó egységekben és vendégforgalmat lebonyolító más nyilvános helyiségben,
továbbá húst és élelmiszert árusító üzletbe ebet bevinni vagy beereszteni tilos.
13.§.
Tilos az eb elhagyása, zaklatása, ingerlése, uszítása, ápolásának elmulasztása.
Hullaemésztő-verem kezelése
14.§.
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(1)
(2)
15.§.
(1) Az állati hullának a hullaemésztő verembe szállítása a tulajdonosnak feladata.
(2) A közúton, közterületen talált állathulla késedelem nélkül történő elszállításáról a
jegyző köteles gondoskodni. A hullaemésztő verem kulcsát a Polgármesteri
Hivatalban kell őrizni és kezelni.
III.
Vegyes rendelkezések
16.§.

17.§.

18.§.
A rendelet 2002.március 1.-vel lép hatályba.
A rendelet végrehajtásáról, magatartási szabályainak ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
Nógrádsipek, 1991. június 28.
Balázs János sk.
polgármester

Szandai László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 1991. július 2.
Szandai László sk.
jegyző
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