
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
25/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1. § 

(1)  A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételével - kiterjed minden Szécsény  
város közigazgatási területén lévő ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás 
folyik. 

(2)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) cirkuszra,  
b) állatkiállításra, 
c) vágóhídra,  
d) engedéllyel működő állatfelvásárló telepre,  
e) lósport telepre,  
f) nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre,  
g) gyepmesteri telepre,  
h) laboratóriumi kísérleti állattartásra,  
i) kedvtelésből tartott állatokat forgalmazó kereskedésre,  
j) az anyanevelő és pároztató méhésztelepre. 

 
 2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
(1)  nagy állat: 

a) ló,  
b) szamár, 
c) öszvér  
d) szarvasmarha,  
e) bivaly. 

(2)  kis állat:    
a) sertés,  
b) juh,  
c) kecske,  
d) strucc,  
e) baromfi,  
f) gazdasági célból tartott prémes állat, 
g)  nyúl. 

 
 3. § 

Szécsény város közigazgatási területén állat az 1. mellékletben meghatározott állattartási 
védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok betartásával, és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül 
tartható.  
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4. § 
  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  

a)  Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebtartásról, a veszélyes és 
veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 
14/1997.(V.21.) önkormányzati rendelete  

b)  Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 
17/2001.(XI.13.) önkormányzati rendelete  

c) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 
17/2001.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2004.(IV.20.) 
rendelete 

d)  Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási bírsággal 
sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság 
kiszabásának szabályairól, valamint egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről szóló 17/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 4-5. §-a. 

 
 
Szécsény, 2012. október 25. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2012. október 26. 
 
 
 
 

Bárányné Márton Melinda  
jegyző 
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1. melléklet a 25/2012.(X.26.) önkormányzati rendelethez 
 

Állattartó épület és kifutó továbbá egyéb építmény védőtávolsága 
a szomszédos ingatlanokra is tekintettel 

  

1. 

  A 
2.§ (1) 

pontjába 
tartozó 

nagyállatok 
 építményei 

B 
2.§. (2) pontjába 
tartozó kisállatok 

közül: juh, kecske, 
sertés, strucc, 
prémes állatok 

építményei 

C 
2.§. (2) pontjába 

tartozó 
kisállatok közül 
baromfi, nyúl 
építményei 

D 
  

egyéb 
építmények 

  

2.  Építmények 
megnevezése  

Védőtávolság (m) 

3. Lakóépülettől  15 10 6 10 

4. Felépítmény nélküli 
pincétől  

15 10 6 10 

5. Szállásépülettől  20 20 20 20 

6. Kisüzemi építménytől  15 15 10 15 

7. Ásott kúttól  15 15 10 15 

8. Fúrott kúttól  10 10 5 5 

9. Kerti csaptól (vízvételi 
helytől)  

10 10 6 10 

10. 
Építési oldallal 
ellentétes telekhatártól 
(a hátsó kertben is)  

6 6 6 6 

11. Hátsókerti 
telekhatártól  

6 6 6 6 

 


