
Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2005. (V. 02.) számú rendelete 

 az állattartás szabályozásáról  

 

 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése alapján, 

az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint 

az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások 

nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – az önkormányzat 

közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki egészségügyi és állategészségügyi intézmény, kísérleti és 

kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadaspark) gyepmesteri telep, állatforgalmazási és feldolgozó 

telep, vágóhíd, állatkereskedő, a fegyveres erők, rendészeti szervek által folytatott 

állattartásra, valamint kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok, lovas 

iskola, állatvásár, valamint a külön jogszabályban meghatározott - veszélyes, illetve 

veszélyesnek minősített - állatok tartására. 

 

(3) E rendelet alkalmazásában: 

 

a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad, strucc, emu, nandu 

és nagytestű rokonfajaik; 

b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, őz, muflon, illetve kistestű rokonfajaik; 

c) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élő prémes állat (nutria, 

prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.); majmok, 

d) baromfi: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, 

kacsa, galamb, vadkacsa, fácán, fogoly, és ezek rokonfajai), a védett madarak kivételéve 

    e) méhcsalád  

(továbbiakban: haszonállat) 

    f) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb - az előzőekben fel 

nem sorolt - állat; 

   g) számosállat: egységnyi területen tartható haszonállatok mennyisége (1. sz. melléklet) 

 

(4) Az állatszaporulat valamennyi fajta esetében választási korig a tartható állatok számát nem 

érinti.  
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Az állattartás általános szabályai 

 

3. § 

 

(1) Az állat tartásánál meg kell tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, a 

környezetvédelmi, valamint az állatvédelmi előírásokat, ezeket érvényesíteni kell az állat 

szállítása, forgalmazása, az állati eredetű élelmiszer és állati eredetű termék elő állítása, 

feldolgozása, tárolása és forgalmazása során is.  Az állattartásra szolgáló helyet el kell 

keríteni, gazdasági udvart kell kialakítani. 

 

(2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a trágyalé a szomszéd telkére, vagy a közterületre 

ne folyhasson át, valamint a saját telkét ne szennyezze, és a talajt, talajvizet ne fertőzze. A 

trágya és trágyalé a közcsatornába nem vezethető. 

 

(3) A trágya, trágyalé ( hígtrágya) csak zárt rendszerű betonozott aknában tárolható. A 

gyűjtőaknának megfelelő nagyságúnak, szivárgás- és résmentesnek kell lennie, amelyet jól 

záródó fedlappal kell ellátni. 

 

(4) A gyűjtőaknát e rendeletben előírt távolság betartásával lehet létesíteni úgy, hogy az ürítés 

céljából járművel megközelíthető legyen. 

 

(5) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását  

külterületen is biztosítani kell. 

 

(6) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) folyamatosan gondoskodni kell a legyek, 

rovarok, rágcsálók (patkányok) rendszeres irtásáról. 

 

 (7) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodni kell a kellemetlen szagot 

árasztó takarmány fedett, zárt tárolásáról, folyamatosan gondoskodni kell a trágya, trágyalé 

kiürítéséről valamint a megfelelő helyre történő elszállításáról (mezőgazdasági célú 

felhasználás, stb.) lakott területtől legalább 300 méterre. 

  

(8) A beteg illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos köteles a tartás helyén elkülöníteni 

és a hatósági állatorvosnak haladéktalanul  bejelenteni. 

 

(9) Elhullott eb, macska, baromfi, továbbá három hetesnél fiatalabb szopós bárány, 

kecskegida, malac és borjú tetemét az állattartó saját telkén - évente legfeljebb ötven 

kilógramm tömegig – a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, 

hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi 

szintje között legalább 1 m távolság legyen. A felsoroltnál nagyobb testtömegű állatok tetemét 

engedélyezett állati hulladékgyűjtő helyre, gyepmesteri telepre kell szállítania. 

Az elhullott állat tulajdonosa az állattetemet annak elszállításáig köteles zárt helyen, ill. zárt, 

csorgásmentes göngyölegben (műanyagzsák, fólia) tartani. 

Az állattetem megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet. 

Kisállat tetem esetében a községi dögkútba helyezéséről, nagyállat tetem esetében az Állati-

fehérje és Takarmányokat Előállító Vállalat tököli telepére történő szállításáról az állat 

tulajdonosa köteles gondoskodni. 

 

(10) Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. 

Többlakásos lakóépület padlásán, vagy erkélyén a galambtartás tilos. 
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(11) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban 

levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől 

számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa 

(használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést 

engedélyezheti. 

Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek 

ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élő 

sövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani. 

 

(12) A (11) bekezdésben lévő távolságokat a kaptár kijárata felől kell számítani. 

 

(13) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon 

engedni, elhagyni. Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább tartani, 

köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. 

 

(14) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások 

jogai sérelmet ne szenvedjenek (az állat, ill. a trágya, trágyalé, bűz más ingatlanában kárt, 

értékcsökkenést ne okozzon). 

 

 

(15) Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható 

oknak, körülménynek minősül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az 

állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a fertőzésveszély, a kártevők irtása, 

a másként el nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás.  

 

 

Haszonállatok tartására alkalmas területek meghatározása 

 

4. § 

 

(1) Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre 

tagolódik: 

a) belterületen: 

I. Naphegy-Kossuth u. által határolt terület (Sóskút felől)  

 II.Egyéb családi házas övezet 

 

 

b) külterületen: 

III. külterületi övezet 

 

(2) Az egyes övezetek lehatárolását e rendelet 2-3. számú melléklete tartalmazza.   

 

(3) Tilos haszonállatot tartani 

a) a nevelési, oktatási, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, 

temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység területén és annak 

50 méteres körzetén belül, valamint a társasházi lakóépületekben és azok telkén – 

függetlenül attól, hogy az intézmény, illetve az ingatlan melyik állattartási 

övezetbe tartozik. 
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b) természetvédelmi és üdülőövezetben, valamint a vízminőség-védelmi szempontból 

korlátozottan használható és beépíthető mezőgazdasági területen ( ezen területek 

pontos helyét az Önkormányzat Rendezési Tervei tartalmazzák). 

 

 

Naphegy-Kossuth u. által határolt terület (I) 

 

5. § 

 

I. Naphegy-Kossuth u. által határolt terület (Sóskút felől) (2. sz. melléklet) állattartási 

épületek elhelyezése, illetőleg nagy gazdasági haszonállatok tartása, tenyésztése az 1500 m2 

meghaladó telkek esetében megengedett. 

 

 

Egyéb családi házas övezet (II) 

 

6. § 

 

(1) Az egyéb családi házas övezet (3.sz.melléklet) a vonatkozó jogszabályok és a rendelet 

előírásainak betartásával 100 m
2
-ként 0,4 számosállat tartható. Új állattartási helyek 

kialakításánál állattartási épületek elhelyezése, illetőleg nagy gazdasági haszonállatok tartása, 

tenyésztése az 1500 m2 meghaladó telkek esetében megengedett. 

 

(2) A haszonállatok száma – a terület méretétől függetlenül – nem haladhatja meg a 5 

számosállatot. 

 

 

Külterületi övezet 

 

7.§ 

 

A külterületi övezetben a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartásával 

valamennyi haszonállat tartható. Az állatok száma nem esik korlátozás alá. 

 

 

 

Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 

 

8. § 

 

(1) Az állattartási melléképítmények, melléképületek csak az állategészségügyről szóló, 

közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi szabályok 

betartásával, érvényes építési engedéllyel emelhetők. 

 

(2) Az állattartási létesítmény építésekor, bővítésekor a 4. számú mellékletben előírt 

védőtávolságokat be kell tartani. 

 

(3) Az előkertben és az oldalkert legkisebb méretén belül nem létesíthető állatkifutó, 

trágyatároló, komposztáló, siló. 
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A meglévő, illetve az újonnan építendő kifutó nem csatlakozhat a telekhatáron lévő 

kerítéshez.   

Korszerű tartásnál (zárt technológia) a védőtávolságok maximum 30 %-kal szakhatósági 

vélemény alapján csökkenthetők. 

A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb levő 

nyílásai között légvonalban kell mérni. 

A védőtávolság alól felmentés adható a faluban az olyan régi építésű lakóépületek esetében, 

amelyeknél az állattartó melléképület összeépült a lakóépülettel.  

 

(4) A melléképület hasznos alapterülete nem haladhatja meg a főépület hasznos alapterületét. 

 

 

Melléképület kialakítása 

 

9. § 
(1) A melléképület:  

- max. 3,5 m homlokzatmagasságú lehet, a 3 m-en belül lévő  szomszédos telekhatár 

felé nyílás nem  létesíthető; 

- általában a főépülettel azonos lejtésű magastetővel, lehetőleg nyeregtetővel 

alakítandó ki;  

 - lapos tetővel nem alakítható ki; 

- telekhatár mentén félnyeregtetővel kialakított melléklétesítményt a csatlakozó 

szomszédos ingatlan melléképületével összehangoltan (ikertelepítésben a telekhatárra 

szimmetrikus homlokzattal) kell elhelyezni. 

 

Az ebtartás szabályai 

10. § 

 

 

(1) Magántulajdonú, zárt kertrésszel rendelkező ingatlanon legfeljebb 3 db eb, 

ebtenyésztőknek 5 db eb, illetve azok természetes szaporulata három hónapos korig 

tartható engedély nélkül.  

 

(2) Többlakásos lakóépületben, közös udvaros lakásokban lakásonként legfeljebb egy eb 

tartható. A tartás a lakóépület közös használatú helyiségeiben, vagy annak udvarán – 

ideértve a külön használatú udvarrészt is - csak valamennyi tulajdonostárs vagy 

lakáshasználó (lakásonként egy szavazattal) hozzájárulásával történhet. 

 

(3) Társbérlet, albérlet, bérlőtársi jogviszony esetén az ebtartáshoz szükséges a társbérlő, 

főbérlő, bérlőtárs hozzájárulása is.  

 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak a vakvezető eb és a jelzőeb tartására nem vonatkoznak.  

 

(5) Az ebtartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, vagy az ingatlan 

határait ne hagyhassa el. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani nem szabad. 

 

(6) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a házban, vagy annak szomszédságában 

lévő lakók nyugalmát indokolatlanul ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és 

egészséget ne veszélyeztessen. 
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11.§ 

 

(1) Harapós, vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon (elzárt területen, vagy 

megkötve) kell tartani, a telep, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő 

figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 

 

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá eső eb éjszaka is kizárólag az eb kiszabadulását biztosan 

megakadályozó módon bekerített és lezárt helyen tartható megkötés nélkül. 

 

(3) Ha harapós, vagy támadó természetű eb tartója az (1) – (2) bekezdésekben foglalt 

rendelkezéseket megszegi, írásbeli felszólítást követően elrendelhető az ebnek az 

ingatlanról való eltávolítása. 

 

(4) Közterületen, közös használatú helyiségekben az ebet szokásos méretű pórázon kell 

vezetni. Harapós, vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró zárt 

szájkosárral kell ellátni. 

 

(5) Az ebtartó, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, 

hogy az eb a gyalogjárdát, a nyilvános parkot, a lakóház közös használatú területét, a közös 

udvart ne szennyezze. Az eb által e területeken keletkező szennyeződés azonnali 

eltávolításáról az ebtartó köteles gondoskodni.  

 

12. § 

 

(1) Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni: 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszer-árusító üzletbe, piac 

területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer-raktárba 

b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére 

c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe. 

 

(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani nem szabad. 

 

(3) Játszótérre ebet bevinni, vagy beengedni nem szabad. 

 

 

13. § 

 

Amennyiben az iskolák, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények, játszóterek 

szomszédságában tartott eb a csendet tartósan háborítja, vagy egészséget veszélyeztet, 

kötelezni kell az ebtartót az ebnek az ingatlanról való eltávolítására.  

 

14. § 

 

E rendeletben meghatározott darabszámnál több ebet csak engedéllyel lehet tartani. A 

kérelmet Pusztazámor Község Önkormányzata Településfejlesztési Bizottságához kell 

benyújtani és csatolni kell az ingatlan telekhatártól számított 50 méteres körzetben lévő 

ingatlanok tulajdonosainak több, mint 50 %-a hozzájáruló nyilatkozatát. 
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Az állatvédelmi szabályok 

 

15.§ 

 

 

(1) Az állattartók kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) 

biztosítani a tartott állatok részére.  

(2) Az állatot nem szabad: 

a) kínozni, 

b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, 

c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű 

táplálás esetét, 

d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, 

e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, 

f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. 

A (2) bekezdés a) pontja nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett 

technológia szerint végzett tépésére, illetve c) pontja a házilagos vagy az engedélyezett 

technológia szerinti liba- és kacsatömésre. 

 

 

Az állatok kihajtására és a legeltetésére vonatkozó külön 

rendelkezések 

 

16. § 

 

 (1) Tilos haszonállatot a közterületen tartani, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. A 

haszonállat által közterületen okozott szennyeződést, ürüléket a tulajdonos (állattartó) azonnal 

köteles eltávolítani. 

 

(2) Szarvasmarhát, sertést, juhot és libát legeltetni csak falkában, a legeltető helyen szabad. 

  
(3) Az állatokat hajtásukkor az utcán és a közterületeken őrizetlenül hagyni tilos. 

 

(4) Járdára, utcára, útra, közterületre állatot kihajtani legeltetés céljából még felügyelet mellett 

sem szabad. 

 

(5) Az állatok kihajtásáról és őrzéséről az állattartó köteles gondoskodni. 

(6) A Zámori patak és az tervezett horgásztó területén a haszonállattartás minden fajtája tilos. 

(7) Védett természeti területen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges a legeltetéshez. 

 

 

Hatásköri szabályok 

 

17. § 

 

(1) Az állattartással kapcsolatos teendőket a Településfejlesztési Bizottság látja el. 

(2) A Településfejlesztési Bizottság határozatában meghatározhatja az állattartás helyét, a        

tartható állat faját, számát.  
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(3) Ha az állattartó a Településfejlesztési Bizottság határozatában, illetve a jelen 

önkormányzati rendeletben foglaltakat figyelmeztetés ellenére sem tartja be, úgy a     

Településfejlesztési Bizottság az állattartást határozattal korlátozhatja, indokolt esetben 

megtilthatja. 

 

(4) Az állattartást meg kell tiltani, ha az állatok tartására szolgáló melléképület, vagy     

építmény, illetve trágya, vagy trágyalé-tároló elhelyezése, állapota az építésügyi, 

közegészségügyi, állategészségügyi előírásoknak, illetve az e rendeletben foglaltaknak nem 

felel meg, továbbá, ha az előírt védőtávolságot nem tartják be. 

 

 

Végrehajtási, szabálysértési rendelkezések 

 

18. § 

 

(1) Állattartás jogerős határozattal történő eltiltása esetén - végrehajtás útján - az állat 

elszállítható, illetve szükség esetén kényszerértékesítése is elrendelhető. A felmerülő 

költségek az állattartót terhelik. 

 

(2)
1
  

 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

19.§ 

 

(1) Amennyiben a rendelet hatályba lépése időpontjában a tartott állatok száma meghaladja az 

engedély nélkül tartható állatok számát, az állattartó 30 napon belül kérheti a 

Településfejlesztési Bizottságtól a tartás engedélyezését.    

 

(2) A rendelet hatályba lépését követő 30. nap után az engedély nélkül tartott állatokat az 

állattartó köteles az ingatlanról eltávolítani 

 

(3) A rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül valamennyi állattartó köteles a rendelet 

előírásainak megfelelő tartási feltételeket biztosítani. 

 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. §   

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is  

      alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Pusztazámor Község  

      Önkormányzatának az állattartás szabályozásáról szóló 5/1998. (XII. 8.) számú rendelete. 

 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezi a 9/2012. (V.25.) számú  rendelet  Hatályba lépés 2012. június 1. 
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(3) A rendelet hatályba lépéséig jogszerűen létesített állattartás - e rendelet tartási 

szabályainak betartásával - legkésőbb 2005. december 31-ig folytatható, de az állatok száma 

tovább nem növelhető. 

 

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a rendelet függelékében felsorolt 

jogszabályok  rendelkezései az irányadók. A függelék folyamatos naprakészen tartásáról a 

jegyző gondoskodik. 

 

(5) E rendelet alapján történő eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Pusztazámor, 2005. április 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma                                                                                Pátrovics Benedek 

         jegyző               polgármester 
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                                                                                                                1.sz. Függelék 

 

 

Állattartási rendelethez kapcsolódó jogszabályok 

 

 

1. 1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről 

2. 1993. évi CXIV tv. az állattenyésztésről 

3. 1995. évi XCI. tv. az állategészségügyről 

4. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 

5. 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

6. 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési Önkormányzat jegyzőjének az állatok 

védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 

hatásköreiről 

7. 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról 

és a tartás engedélyezésének szabályairól 

8. A 139/1999. (IX. 3.) Korm. rendelettel módosított 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a 

védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó 

részletes szabályokról   

9. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

10. 36/1999. (IV. 2.) FVM-KÖM-GM együttes rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének 

(szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól 

11. 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól 

12. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

13. 8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk 

engedélyezésének részletes szabályairól 

14. 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 

15. 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a 

hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi 

szabályairól 

16. 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 

17. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, 

18.  az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet,  

      19. az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 

20. az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi  

      azonosításának díjáról szóló 15/1997.(III.5.) FM rendelet , 

21  köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 

22. Pusztazámor Község Önkormányzatának a HÉSZ 9/2001. (XII. 20.) számú rendelete 
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1. számú melléklet 

 

Számosállat egyenérték táblázat 

 

 

 

1. Szarvasmarha

   tehén 1

   növendék bika 0,5

   borjú 0,3

   növendék üsző 0,3

   hízómarha 1

2. Ló 1

3. Sertés 0,2

4. Juh 0,1

    bárány 0,05

5. Kecske 0,1

Számosállat 

szorzó
Állatfaj

6. Baromfi ill. 

prémes állat
0,01
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2. számú melléklet 

 

 

Övezeti besorolás 

 

  

Naphegy-Kossuth u. által határolt terület (I) 

 

  -     Naphegy u.  

  -     Kmoskó Mihály u.  

- Öveges József u. 

- Kereszt u. 

-     Korláth u. 

- Gárdonyi Géza. u.  

- Barcza György u. 

- Mentler Mihály u. 

- Határ u. 
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                                                                                                                      3. számú melléklet 

              

 

Egyéb családi lakóházas övezet (II) 

 

- Dobó István u. 

- Bartók Béla u. 

- Park u 

- Móricz Zsigmond. u 

- Kossuth Lajos u. 

- Petőfi Sándor u. 

- Erkel Ferenc u. 

- Rákóczi Ferenc u. 

- Zsák u. 

- Tolvaj u. 

- Hunyadi János u. 

- Vörösmarty Mihály u. 

- Zámori Imre u. 

- Névtelen u. 

- Korvin Ottó u. 

- Táncsics Mihály u. 

- Munkácsy Mihály u. 

- Szőlőhegy u. 
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4. számú melléklet 

 

 

 

Védő- saját víz-

távolság ellátás fürdő- közterület

medence

prémes

állat

baromfi

Kisállat 15 10 15 10 5 1,5

Nagy állat 15 10 15 5 5 1,5

Védőtávolság

oldalkert hátsó kert

5 1,5

Állattartás Legkisebb távolság

10 10 15 5

méterben ásott kút

Lakóépüle

t, boros-

pince

 

 

 

 

 

 

 

Egységesítve: 2012. június 7. 

 

 

 

Dr. Kosztyi Emma 

jegyző 
 

 

 


