
Heréd Község Önkormányzata  
4/2008.(II.12) rendelete 

az állattartásról szóló 14/2004.(V.1) rendelete módosításáról 
 

 
A Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi 
szabályairól szóló 14/2004. ( V.1.) rendeletét ( a továbbiakban: R.) 
felülvizsgálva, annak módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 4. § (3) bekezdése az „épületben” szövegrészt követően kiegészül a 
következő szövegrésszel: ..„ , vagy rideg tartással”. 

 
(2) A R. 6. §. (1) bekezdésében a „ 4 havi „ szövegrész helyébe „ 6 havi „ 
szövegrész lép. 
 
(3) A R. 6. § (3) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„A trágyalevet és hígtrágyát a trágyadepóban tárolt trágya felszínére, 
vagy a talajvédelmi hatóság engedélyének birtokában lehet földterületre 
kijuttatni, melynek során a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásait 
maradéktalanul be kell tartani.” 
 

(4) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4)  Az állattartó, aki engedélyköteles tevékenységet végez „a felszín alatti 
vizek védelméről” szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet alapján 
adatlap benyújtására kötelezett.” 

 
(5) A R. 6. § (4) bekezdéséhez kapcsolódó részletező lábjegyzet hatályát veszti. 
 
(6) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
- „ 8. § (1) „Kertes családi házban, vagy azok udvarán, telephelyeken 2 eb (és 

azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig) tartható engedély nélkül. Több 
eb csak külön engedéllyel tartható. Az engedélyt a polgármester a közvetlen 
szomszédok hozzájárulásával adja ki.” 

 
 
 



2. § 
 

(1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok 

megsértése esetén a 245/1998. (XII.31.) Korm.r. 7. §-ában foglalt 
felhatalmazás és szabályok szerint a körjegyző jogosult az állattartást 
korlátozni, megtiltani. 

 
(2) A R. szabálysértési rendelkezéseket szabályozó 13. § (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Aki a rendelet állatok tartására vonatkozó 4.-7. §-ok valamint a 11. §, 
illetőleg az ebek tartásra vonatkozóan megállapított 8.-9.§-ok rendelkezéseit 
megszegi „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követ el és 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 
3.§. 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 
rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a körjegyző gondoskodik. 
 

k.m.f. 
 
 Kómár József  Peterkéné Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2008. február 12. napján kihirdettem. 
 
        Peterkéné Farkas Andrea 
                körjegyző 


