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BUDAPEST-CSEPEL ONKROM~YZATA 
15/2000. (V; 16.) Kt. rendelete 

Budapest - Csepel Onkormanyzata az allatok tartashak es az allattarto mellekepitmenyek 
elhelyezesenek atmeneti szabalyairol szolo 

4/1999.(llI.23). Kt s z h u  rendeletenek modositasara Budapest Fovaros Kozigazgatasi 
Hivatala torvenyessegi eszrevetele alapjan 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo Testulete az 1990. evi LXV. tv. 16.9-ban foglalt 
felhatalmazas alapjan, az alabbi modosito rendeletet alkotja. 

Budapest - Csepel Onkormanyzata 4/1999.(ITI.23.) Kt szamu rendelete ( a tovabbiakban: R.) 
az allatok tartashak es az allattarto mellekepitmenyek elhelyezesenek atmeneti szabalyairol 
1 .§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes Iep: 

(1) A rendelet hathlya kite rjed - az 1 .$. (2) pontjaban foglalt kivetellel - Csepel kozigazgatasi 
teriileten tartott allatokra es a tartasukat szolgalo epuletek, helyisegek es 
mellekepitmenyekre (egyiitt: epitmenyek). 

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki a mehek tartasiua, erre vonatkozban a 15/1969.(XI.6.) 
M&M szamu rendelet eloirasai az iranyadok. 

A R. 3 .§-a az alabbiak szerint modosul: 

A rendelet alkalmazasa szempontjabol 
Haszoncilat: lo, szamar, oszvbr, szarvasmarha, sertbs, kecske, juh, baromfl, 

husgalamb, husnfil, prkmes allatok, 

Ezen belul csoportositva: 

mgy haszondllat: lo, szamar, osmer, szarvasmarha 

kis haszondllat: sertes, kecske, juh 

apro haszondllat: baromfi, husgalamb, husnytil, premes allat, 

melyalmos allattartas: az az allattartasi mod, melynek s o r h  az allattarto az alom 
felujitasiuol rendszeresen es folyamatosan gondoskodik, es az almot 
veglegesen egy-egy nevelesi, illetve hizlalasi idoszak befejeztevel 
tavolitja el. 

IngatZan: az hllattarto jogszerii hasznalataban vagy tulajdonaban lev0 foldrCszlet, vagy 
osszefUgg6 foldreszletek 



A R. 4.9 (4) ill. (6) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 

(4) Apro haszonallatbol ingatlanonkent maximum 10 db tarthato, kizkolag sajat ill. csaladi 
sziiksegletre 

(6) Haszo~llatot  tenyeszteni csak a MG-MF es a MG-RF ovezetekben lehet. 

a R. 6.9 (2) bekezdese torlesre keriil. 

5.5. 

(1) E rendelet 2000 junius 1-en 1ep hatalyba 

(2) E rendelet rendelkezeseit a hatalyba lepeset kovetoen indult engedelyezesi es ellenorzesi 
elj arasokban, kell alkalmazni. 

Zaradek: 
A kihirdetes napja: 2000. majus. 16. 




