
 

 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 
 

az állatok tartásáról szóló 
49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet módosításáról szóló 

 
……/2012.(IX…..) önkormányzati rendelete 

 
Mezıberény Város Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Ötv. 8.§ (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva, Mezıberény város területén folytatható állattartásról a 
kulturált és az emberi együttélés szabályait nem sértı állattartás kialakítása érdekében a 
következı rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
(1) Az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.)MÖK sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ 

(4) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1.§ 

 (4) d) a mezıgazdasági haszonállatokra” 
 

(2) A Rendelet 2.§ 5. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„2.§ 

5. Haszonállatok: a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 
32/1999.(III.31.)FVM rendelet 2.§ a) pontja szerinti állat.” 

 

(3) A Rendelet 13.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„13.§ 

 (2) Az állatok elhelyezésére szolgáló épület (istálló, ól, ketrec stb.) a mindenkor hatályos 
építésügyi és más szakhatósági elıírások szerint építhetı, használható.” 

 

2.§ 
A Rendelet jelen rendelet mellékletével egészül ki. 
 

2. Hatályba léptetı rendelkezések 
 

3.§ 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2012. október 1. nappal lép hatályba, és az azt 

követı napon hatályát veszti. 
(2) Jelen rendelet 2.§-a 2014.március 1-jén lép hatályba, és az azt követı nap hatályát veszti. 
 

3. Hatályon kívül helyezı rendelkezések 
 

4.§ 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 1.§(5) bekezdése. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 3.§ (2), (3) és (6) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a Rendelet „Haszonállatok tartásának feltételei” alcíme. 



 

 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 4-12.§-a. 
(5) Hatályát veszti a Rendelet 13.§ (9) bekezdése. 
(6) Hatályát veszti a Rendelet 16.§-a. 
(7) Hatályát veszti a Rendelet 27.§ (1) bekezdésében a „3.§(6) bekezdésében – állattartási tilalom 

esetei” és a „4.§-9.§-ig – állatlétszám szabályai” szövegrész. 
(8) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú, 3. számú és 6. számú melléklete. 
 
 
Mezıberény, 2012. ………………… 
 
 
 

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
polgármester jegyzı 

 



 

 

Melléklet a …/2012.(IX…..) önkormányzati rendelethez 
 

Belterületi állattartási övezet, ahol megengedett az ebtenyésztés 
 

Utcanév Az ebtenyésztés megengedett 

Áchim utca teljes mindkét oldala   
Ady Endre  utca teljes mindkét oldala   
Akácfa  utca teljes mindkét oldala   
Bajcsy Zsilinszky  utca 33-67-ig és 36-74-ig 
Báthory  utca 22-88-ig és 19-91-ig 
Belencéresi  utca páros mind 
Belentai  utca 12-30-ig 
Budai Nagy Antal  utca teljes 
Dózsa György  utca teljes 
Gárdonyi  utca teljes  
Gutenberg  utca teljes 
Gyár  utca teljes 
Gyomai út 47-115-ig 
Hattyú  utca teljes 
József Attila  utca teljes 
Kereszt utca teljes 
Kérhalom utca teljes 
Körgát utca teljes 
Köröstarcsai utca 41-95-ig és 40-96-ig  
Madách utca 21-27-ig és 20-22-ig 
Malom utca teljes 
Martinovics utca 25-71/a-ig és 22-62-ig 
Mátyás kir. Utca 3-63-ig., 8-68-ig 
Mónus Illés utca teljes 
Nádas utca teljes 
Ókert utca teljes 
Oltványkert utca teljes 
Rákóczi sugárút páratlan mind 
Rózsa utca teljes 
Szabó Árpád utca teljes 
Szántó Kovács János utca teljes 
Szarvasi út teljes 
Szénáskert utca 53-135-ig és 50-126-ig 
Szent János utca teljes 
Táncsics utca 25-85-ig és 26/a-78-ig 
Téglás utca 1-6 
Tulipán utca teljes 
Újtelep utca teljes 
Vasút utca 23-39-ig és 20-36-ig 
Vésztıi utca 57-81-ig és 50-94-ig  
Zrínyi Miklós utca teljes 
 


