
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2012. ( IX. 20.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól 

 
( Egységes szerkezetben a 32/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel.) 

 
 

 
1.§1 (1) A település belterületén haszonállatot csak állattartó épületben lehet tartani.  
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, 
szilárd, csúszásmentes burkolattal kell ellátni.  
(3) Az állattartó létesítményekben évente legalább egy alkalommal fertőtlenítő meszelést kell 
végezni. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket naponként ki kell takarítani és a 
rendszeres fertőtlenítésről gondoskodni kell. 
(4) A keletkezett trágyalét megfelelő befogadóképességű zárt, szivárgásmentes, talajszint 
alatti trágyalé tárolóba kell elvezetni. 
(5) A keletkezett trágyát trágyagyűjtőbe kell elhelyezni. A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal 
kell ellátni és legalább három oldalról megfelelő magasságú, zárt védőfallal kell körülvenni. 
(6) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok, legyek és rágcsálók elszaporodását 
meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. A legyek elszaporodásának 
megakadályozása érdekében az állattartó épületek és környezetük tisztántartásán túlmenően a 
keletkezett trágya rendszeres  -  május-október  -  hónapokban legalább hetenként egyszeri 
elszállításáról gondoskodni kell.  
 
2. § Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken 
való elhelyezésénél irányadó légvonalban mért védőtávolságot és más építési feltételeket a 
rendelet melléklete tartalmazza. 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
1.  a helyi állattartás szabályairól szóló 31/2005.(X.20.) önkormányzati rendelet, 
2. a helyi állattartás szabályairól szóló 31/2005.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 8/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
                            Kollár Károly                                                      Flórián Józsefné 
                             polgármester                                                              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet 2012. szeptember 20-án kihirdetésre került. 
Sárisáp, 2012. szeptember 20. 
 

Flórián Józsefné 
       jegyző 

 
 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 32/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet.  Hatálytalan 2012. december 1-től. 

 



 
Melléklet a 25/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
 
 
 

Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények 
építési telken való elhelyezésénél irányadó légvonalban mért védőtávolság 

és más építési feltételek 
 

 
 
 
 

1. Védőtávolság                                                                                     
 
1.1   Lakóépülettől                                                                                   10 méter 
1.2   Ásott kúttól                                                                                      15 méter 
1.3   Fúrt kúttól                                                                                          5 méter  
1.4   Fürdőmedencétől                                                                             10 méter 
1.5   Egyházi épülettől, temetőtől, óvodától, iskolától,  
        egészségügyi intézménytől, élelmiszer és vendéglátó üzlettől, 
        sportlétesítménytől                                40 méter 

 
2. Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell 

elhelyezni. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


