
 TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2015. (X.01) önkormányzati rendelete 

 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint az 

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Taksony 

 Nagyközség közigazgatási területén a kedvtelésből folytatott állattartásra és a 

 kedvtelésből állattartást folytató személyekre. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) állatotthonokra, 

b) az állatok forgalmazásával, kereskedésével és feldolgozásával foglalkozó 

szervezetekre, 

c) a fegyveres erők és testületek telephelyeire, 

d) az állatkiállításokra, 

e) a veszélyes ebekre. 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1. Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 

1. pontjában meghatározott személy, 

 

2. Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

állat. 

 

 

3. A kedvtelésből folytatott állattartás általános szabályai 

 

3. § 

 

(1) Taksony Nagyközség közigazgatási területén kedvtelésből állatot tartani kizárólag 

 állatvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi előírások, 



 valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

 (XII. 20.) Korm. rendelet és a mindenkor hatályos Taksony Építési Szabályzata és 

 Szabályozási Terve betartásával, e rendeletben meghatározott módon lehet. 

(2) Az állattartó köteles kedvtelésből tartott állatát az állatvédelmi, állatjóléti, 

 állategészségügyi és közegészségügyi előírások, továbbá a társasházakról szóló 

 törvény szabályainak betartásával tartani. 

(3) A vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével tilos 

 állatot beengedni, bevinni, vagy ott tartani:  

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve, ha a vendégforgalmat 

lebonyolító nyilvános helyiség birtokosa ehhez hozzájárul, 

b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, 

óvodába, iskolába, kivéve oktatási és terápiás célzattal, 

d) élelmiszer elárusító üzletbe,  

e) kegyeleti helyre,  

f) parkba vagy játszótérre (ideértve a homokozót is). 

 

4. § 

 

Nagytestű ebek tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán jól látható módon a harapós 

kutyára, egyéb kutya tartása esetén, kutyatartásra utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

 

 

4. Az állattartók közreműködési kötelezettsége 

 

5. § 

 

(1) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles 

 annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, és ennek érdekében az állat számára új 

 állattartó felkutatásában lehetőségeihez mérten közreműködni, továbbá mindent 

 megtenni annak érdekében, hogy az állat, a lehető legrövidebb időn belül új gazdához 

 kerüljön. 

 

(2) Az eb és a macska tulajdonosa – amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott 

 kötelezettségei teljesítése során eredménnyel nem jár – köteles felajánlani az állatot az 

 arra jogosult egyesületnek, állatvédő alapítványnak, vagy az önkormányzattal szerződött 

 szolgálat részére. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

 

6. § 

 

Jelen rendelet november 1. napján lép hatályba. 

 

 

7. § 

 



E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Taksony Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 12/2008. (V.5.) 

önkormányzati rendelet és az azt módosító 11/2010. (VII.1.), a 15/2012.(V.31.), a 24/2012 

(XI.5.) önkormányzati rendeletek. 

 

Taksony, 2015. szeptember 29. 

  

 

  

                          /:Kreisz László:/                                                   /:Dr. Micheller Anita:/ 

                            polgármester                                                                     jegyző 

 

A rendelet kihirdetése 2015. október 1-jén megtörtént. 

               

           /:Dr. Micheller Anita:/ 
                 jegyző 


