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Balatonendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati 

rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

1. § 

A rendelet hatálya a Balatonendréd község közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatok 

tartására terjed ki. 

2. § 

(1) Egylakásos kertes családi házban 3 eb és ezek szaporulata 6 hetes kor korig tartható. 

(2) Kettő vagy többlakásos épületben a tulajdonostársak írásbeli megállapodása alapján , a társasház 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott számú, de lakásonként legfeljebb 3 eb tartható. 

Ennek hiányában lakásonként 1 eb tartható. 

(3) Kettő vagy többlakásos lakóépület osztatlan közös tulajdonú udvarán eb csak az összes lakó 

írásbeli hozzájárulásával tartható. 

(4) Kettő vagy többlakásos épületben lakásonként legfeljebb kettő macska, egyéb ingatlanokon 

legfeljebb négy macska és ezek szaporulata csak 12 hetes korig tartható. 

3. § 

Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a gondozásában lévő eb más ingatlanára, 

felügyelet nélkül közterületre kijutni ne tudjon. 

4. § 

(1) Közterületen az állati ürülék eltakarításáról a kedvtelésből tartott állat gazdája köteles 

gondoskodni. 

(2) A kedvtelésből tartott állatok ürüléke a háztartási hulladék tárolására szolgáló hulladékgyűjtőbe 

(kuka, konténer), valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetbe helyezhető. 

(3) Harapós kutya esetén a telep, ház, lakás bejáratán az e tényre utaló megfelelő figyelmeztető táblát 

szembetűnő módon kell elhelyezni. 

5. § 

(1) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények területére, óvodába, iskolába, 

gyógyszertárba, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, kereskedelmi tevékenységet 

ellátó boltok, piac és vásárcsarnok területére, játszótérre állatot – a vakvezető és 
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mozgáskorlátozottakat segítő eb és a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével – 

még pórázon sem szabad bevinni, kivéve, ha ehhez az intézmény, létesítmény vezetője hozzájárul.  

(2) Vendéglátó üzletekbe és szórakozóhelyekre állatot kizárólag az üzemeltető engedélyével, pórázon 

szabad bevinni. 

6. § 

(1) Az eb- és macskatartás – amennyiben az állatok száma meghaladja a rendeletben meghatározott 

darabszámot – tenyészetnek minősül 

(2) Az eb- és macskatenyésztés az ingatlannal határos ingatlanok tulajdonosainak előzetes 

beleegyezésével folytatható. 

(3) Kettő vagy többlakásos épületben eb- és macskatenyésztés nem folytatható. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba. 

8. § 

Hatályát veszti az állattartásról szóló 12/2000. (IX.14.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Balatonendréd, 2022. március 3. 

 

 

 

       Késmárki Tibor      dr. Friss Attila                            

        polgármester                      jegyző 

 

Kihirdetve: a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének 

hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. március 3. napján. 

 

 

 

           dr. Friss Attila                           

          jegyző  
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