
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az állattartási hely kialakításáról 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977. (XII.20.) Kormányrendelet 

36. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 
1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – Szigetszentmiklós 

Város közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, továbbá 

a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza. 

2. Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, szarvas, dámvad, 

vaddisznó, őz, muflon és ezek rokonfajai, valamint nagytestű szárnyas, strucc, emu, nandu 

és ezek rokon fajai. 

3. Kisállat: baromfi, tyúk, gyöngytyúk, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, 

fogoly, fürj, szalonka és ezek rokonfajai, házinyúl. 

3. § (1) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni. Az állattartás céljára lekerített udvar 

nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy 

méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 

(2) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait, a szellőző berendezések 

kimenetét a saját udvar felé kell kiképezni úgy, hogy a keletkező bűzös gázokat természetes 

vagy mesterséges szellőztetéssel a magasba kell terelni. 

(3) A trágya tárolása a szomszédos lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt 

gazdasági épülettől belterületen legalább 15 méter, külterületen legalább 30 méter távolságra 

történhet. 

(4) A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől 

számított 1 méter távolságot be kell tartani, és a kerítés mentén a telepítési távolságok 

betartásával növényzetet kell telepíteni. 

4. § (1) A Településszerkezeti Terv alapján Szigetszentmiklós Város területe a 1. melléklet 

szerinti állattartási övezetekre tagolódik. 

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények megvalósítása során alkalmazandó 

védőtávolságokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az övezeti határok közelében fekvő 

ingatlanok esetében az 2. melléklet 1. és 2. pontban meghatározott védőtávolságok közül a 

nagyobb méretűt kell figyelembe venni. 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti  

1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 

7/2011. (IV.07.) önkormányzati rendelete. 



  

2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes közigazgatási 

bírsággal fenyegetett magatartásokról szóló 20/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet 4. § 

(1) bekezdése. 

 (3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

dr. Borók Dóra 

jegyző 
Szabó József 

polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. 

október 3. napján tartott ülésén alkotta, 2012. október 4-én kihirdetésre került.  

 

dr. Borók Dóra 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. melléklet: a 27/2012. (X.04.) önkormányzati rendelethez 

 

Szigetszentmiklós Város állattartási övezetei 

 

 A B 

1 
Állattartási 

övezet jele 

Az állattartási övezethez tartozó szerkezeti terv szerinti 

övezetek 

2 

A 

 

Kisvárosias lakóterület (Lk) 

Központi vegyes terület (Vk) 

Településközpont vegyes terület (Vt) 

Hétvégi házas üdülőterület (Üh) 

Különleges terület – horgásztanyák övezete (Kht) 

Különleges terület – adótorony terület övezete (Ka) 

3 B 

Kertvárosias lakóterület (Lke) 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (GKSZ) 

Különleges terület – bányaterület övezete (Kb) 

4 C 

Mezőgazdasági terület – Általános (Má) 

Mezőgazdasági terület – Gyep (Mgy) 

Mezőgazdasági terület – Kertes (Mk) 

Különleges terület – szennyvíztisztító övezete (Ksz) 

5 D 

Erdőterület 

Különleges terület – temető (Kt) 

Különleges sportolási célú terület (KSP) 

Különleges rekreációs terület (KRE) 

Különleges szabadidő központ terület (KSZK) 

 

 

 



  

 

2. melléklet: a 27/2012. (X.04.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények építése, bővítése és az állattartásra szolgáló hely 

kialakítása során betartandó védőtávolságok 

1. Az állattartási övezetek között tartandó védőtávolság (m): 

 

 A B C D 

A - 25 50 15 

B 25 - 25 25 

C 50 25 - 50 

D 15 25 50 - 

 

2. Az állattartási övezeteken belül tartandó védőtávolság (méterben): 

 A B C D 

 Az előírt védőtávolság (m)  

  

Lakóépülettől 

(kivéve az 

állattartó saját 

lakóépületét) 

Fúrt kúttól Ásott kúttól 

Nagyállat esetén  

25 állatig ---- 15 10 15 

25 állat felett ---- 20 10 50 

Kisállat estén  

200 állatig ----- 15 10 15 

200 állat felett ---- 20 10 20 

 

 


