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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

13/2010. (IX. 10.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelete módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A Rendelet felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Marcali város Önkormányzat Képviselőtestülete az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

CLXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. 

törvény és végrehajtási rendeletei, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 

engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Kormány rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki. : 

 

„(3) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 

napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (2) és (3) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt utcákban gazdasági haszonállat nem tartható. 

(3) Az állattartásra szolgáló létesítmények elhelyezése során be kell tartani a hatályos építési jogszabályokban 

foglalt előírásokat, valamint a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott védőtávolságokat.” 

 

4. § 

 

A Rendelet  8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Marcali Város közigazgatási területén a vadgalambok etetése tilos.” 

 

5. § 

 

A Rendelet  11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság külön engedélyével tartható. A Bizottság a kérelemről a soron következő ülésén , de 

legkésőbb 30 napon belül dönt.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(2) A veszélyes és a veszélyessé minősített eb tartására Marcali város közigazgatási területén a 35/1997. (II.26.) 

Kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.” 

 

7. §  

 

A Rendelet 13.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, az e területen keletkezett 

szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében a közterületen történő 

tartózkodás során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket ( pl. zacskó, lapát ) 

magánál tartani és ellenőrzés esetén az arra jogosult személynek bemutatni.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 16.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) Az eb tulajdonosa vagy tartója (a továbbiakban: ebtulajdonos) köteles nyilvántartásba vétel végett az állat 

állat – egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos (a továbbiakban: magánállatorvos) felé bejelenteni, ha 

az eb: 

a) a 3 hónapos kort elérte 

b) elhullott vagy elveszett 

c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy 

d) új tulajdonoshoz került 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási hely szerint illetékes magánállatorvosnak is be 

kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját 

és az immunizálást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási 

könyv bemutatásával is. 

(3) Az ebtulajdonos köteles a kerületi főállatorvosnak bejelenteni – a sérült személy adatainak közlésével – ha az 

eb embert mart meg. 

(4) Az ebtulajdonos köteles az eb veszettségének gyanúja esetén a kerületi főállatorvost vagy magánállatorvost 

értesíteni.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles  

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos – kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan 

tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat- egészségügyi felügyeletét ellátó 

magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül 

2. az első oltást követően 6 hónapon belül 

3. ezt követően évenként 

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat- egészségügyi hatóság 

felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az 

oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 

céljából  

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási 

könyv pótlását kérni. 

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18.§ (1) bekezdés g) 

pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép : 
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„ (1) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a gyepmester 

gondoskodik. A gyepmester a begyűjtött ebekről a Városi Televízió képújságában köteles hirdetményt 

közzétenni. 

(2) Az elfogott és a telepre beszállított ebet – a befogás és a tartás költségének megtérítését követően – az igazolt 

tulajdonosa 15 napon belül kiválthatja.  

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az eb tulajdonosa nem válik ismertté, az a 

Magyar Állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, 

ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről.  

(4) Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével - az állat 

életét megengedett módon ki lehet oltani.” 

 

11. § 

  

 

A rendelet 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„(1) Az állati hulladék ártalmatlanná tételéről – a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott módon – annak 

tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat a GAMESZ Szervezet útján köteles 

gondoskodni. 

(2) Az elhullott, 50 kg- nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél 

fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén 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 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott, 

elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos. 

(3) Az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségét a tulajdonos viseli.” 

 

 

12. § 

 

A Rendelet 28.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„Minden állattartó köteles a tulajdonában levő, illetve gondjaira bízott állat fertőző betegségben vagy annak 

gyanújában történő megbetegedését és elhullását állatorvosnak bejelenteni és a külön jogszabályokban előírt 

intézkedéseknek eleget tenni.” 

 

 

13. § 

 

A Rendelet 29.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„(1) Aki ezen rendelet 5.§, 6.§, 7.§, 10-14.§-okban, 16.§, 20.§, 22.§, 24.§., 26.§-ban foglalt rendelkezések 

bármelyikét megszegi, és a cselekmény más jogszabályba nem ütközik, szabálysértést követ el, és 50.000 Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal arra feljogosított ügyintézője 

és a közterület – felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege háromezer forinttól húszezer forintig 

terjedhet. 

(3) A közterületen történt ismételt szabálysértés esetén a közterület – felügyelő jogosult az ebet a gyepmesteri 

telepre szállítatni átvételi elismervény ellenében, amelyen fel kell tüntetni az elszállított állat kiváltásának helyét, 

időpontját, a fizetendő helyszíni bírság összegét, továbbá az őrzés időtartamát és díját.” 

 

14. § 

 

(1) E rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Rendelet 3. § (4) bekezdése, 5.§ (5) bekezdése, 7.§ (4), (5), (6) 

bekezdése, 9. §-a, 11. § (4) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, 14.§ (1) bekezdés a) és  e) pontja és a (2) bekezdése, 

17.§-a és a 26.§-a. 
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(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 24/2006. (VII. 7.) számú rendelet 1. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, és 11. §-a. 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzatának 

Jegyzője 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000 
F ax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 1657/2010 

Ügyintéző: Dr. Gyulai Botond 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelet módosításáról szóló 

13/2010. (IX. 10.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

A Dél – dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Marcali Városnak az állattartásról szóló 6/2004. (II.27.) 

rendeletével (a továbbiakban : Rendelet ) kapcsolatban tett szakmai véleménye alapján elkészítettük a rendelet 

jogszabályon alapuló módosítását, a szükséges pontosításokat végrehajtottuk. 

 

Az 1.§-hoz 

 

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 2008. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre 

került, a hatályos állattartási szabályokat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

CLXXVI. törvény tartalmazza. 

 

A 2.§-hoz 

 

 A Rendelet hatálya alá tartozó kérdésnek minősül az állattartásnak nem minősülő, közvetlen fogyasztásra 

vásárolt baromfi tartásának szabályozása. 

 

A 3.§-hoz 

 

A Rendelet 5.§ (2) bekezdésének megfogalmazása egyszerűsítést tesz szükségessé, a (3) bekezdés az építésügyi 

jogszabályok álladó változása miatt került utaló megfogalmazásra. 

Az állatok tartását, gondozásának szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény teljes körűen szabályozza, így az önkormányzati jogalkotásra nincs törvényi felhatalmazás, emiatt a fenti 

bekezdés hatályon kívül helyezése indokolt. 

 

A 4.§-hoz 

 

Az elszaporodott vadgalambokkal kapcsolatos problémák, a túlszaporodás enyhítését szolgálja az etetés 

megtiltása és szankcionálása. 

 

Az 5.§-hoz 

 

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (1) bekezdése 

szerint csak törvény vagy kormányrendelet írhatja elő az ott meghatározott szakkérdésekben más hatóság 

(szakhatóság)  kötelező állásfoglalásának beszerzését, így önkormányzati rendelet nem kötheti az állattartás 

engedélyezését, korlátozását hatósági szakhatósági hozzájáruláshoz ( ÁNTSZ, hatósági állatorvos ). 

 

A 6. §-hoz 

 

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb közterületen történő vezetésének szabályit magasabb szintű 

jogszabály szabályozza , az átvétel csak szó szerinti lehet. 

 

A 7. §-hoz 
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A §-ban szabályozott cselekményeket a szabálysértésekről szóló törvény már szabályozza, a törvény 169. § (2) 

bekezdése szerint ugyanakkor azokat az önkormányzati rendelkezéseket, amelyek nincsenek összhangban a 

törvényi rendelkezésekkel vagy csak megismétlik azokat, hatályon kívül kell helyezni. 

 

A 8.§- hoz 

 

A Rendelet ezen bekezdései közül több is tartalmilag hatálytalanná vált, pl. az eb tartójának bejelentési 

kötelezettségét nem a jegyző, hanem a magánállatorvos felé kell teljesíteni, a jegyző már nincs nyilvántartási 

feladata, az embert mart ebeket már a kerületi főállatorvos tartja nyilván.  

A fentiek miatt szükséges a § tartalmi felülvizsgálata. 

 

A 9. §-hoz 

 

Az eboltással kapcsolatos szabályokat magasabb rendű jogszabály részletesen leírja, ennél fogva az 

önkormányzati rendelet pontosítása szükséges. 

 

A 10. §-hoz 

 

 A kóbor ebek befogása módjának meghatározására a képviselő – testületnek nincs hatásköre, az átvétel csak szó 

szerinti lehet. 

 

A 11. §-hoz 

 

A 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet lehetővé teszi a saját telken történő elföldelést is. 

 

A 12. §-hoz 

 

A bekezdés nyelvtani pontosítása és a magasabb rendű jogszabályokhoz történő igazolása szükséges. 

 

A 13.§ - hoz 

 

A szabálysértési bírság jogszabályi felső határa 30 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra emelkedett, a helyszíni bírság alsó 

határa 3000 Ft, felső határa  20 000 Ft lett, így a Rendelet ezen bekezdésének módosítása szükséges. 

 

A 14. §-hoz 

 

A rendeletet 2010. október 1-jével javasoljuk hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2010. augusztus 31.  

                 

                                                                                              Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                              jegyző 

 

 


