Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2009. (V.8.) rendelete
a haszonállatok tartásáról
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a helyi önkormányzatokról"
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a haszonállatok tartásának feltételeiről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §
(1) A rendelet hatálya Pusztamiske Község Önkormányzatának közigazgatási területén lévő
belterületi ingatlanokon történő haszonállatok tartására terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül állattartásnak az esetenként közvetlen
fogyasztásra beszerzett, levágásra szánt, legfeljebb 3 napig tartott haszonállat.
2. §
(1) Haszonállatot az egy helyrajzi számon található lakóépülethez tartozó udvar, vagy kert erre
elkülönített részén lehet tartani.
(2) Haszonállatot az egy helyrajzi számon található mezőgazdasági, vagy kert ingatlanon
számbeli korlátozás nélkül lehet tartani, amennyiben az ingatlan határától – légvonalban
mérve – 100 méteren belül lakhatás célját szolgáló épület nincs.
A haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges. Közös tulajdonú ingatlanon haszonállatot tartani csak akkor lehet, ha ahhoz az ingatlan minden tulajdonosa hozzájárult.
(3) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai
sérelmet ne szenvedjenek, a környezetet ne zavarja, a tartott állatok élettani igényeit kielégítse.
3. §
(1) Haszonállatok közül:
a) legfeljebb 2 szarvasmarha, vagy ló, vagy szamár, vagy öszvér;
b) legfeljebb 5 sertés, vagy legfeljebb 3 kecske, vagy juh
és ezek egyszeri szaporulata az elválasztásig tartható.
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A 3. § (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 7/2012.(IX.3.) rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2012. szeptember 3. napjától
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4.§
E rendelet alkalmazásában:
1./ Ingatlan tulajdonosa: a tulajdonos, a birtokos, a kezelő, a használó, a haszonbérlő, a bérlő, a haszonélvező.
2./ Haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske.
3./ Állattartó: az állat tulajdonosa, az állat ápolásáért-gondozásáért felelős személy.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Azoknak az állattartóknak, akik e rendelet hatályba lépésekor, annak rendelkezéseibe ütköző módon végeznek állattartást, 2009. július 31. napjáig tartó türelmi időben kell gondoskodni arról, hogy tevékenységüket e rendelet előírásainak megfelelően megváltoztassák, illetve megszüntessék.
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