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25/2005. (VI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI. 22.) Kt. számú rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az állatok tartásáról szóló
34/2000. (XI.22.) Kt. számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:

1. § (1) A Rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: ,,c) egészségügyi és
oktatási intézmény 10 méteres körzetében lévő zöldterületre, valamint játszótérre beengedni
vagy bevinni.

(2) A Rendelet 10. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az állattartó, illetve az állat
felügyeletével megbízott személy kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet,
közhasználat céljára átadott területet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit
(gyalogjárda, sétány, közpark, lakóházhoz tartozó úszótelek, lakóingatlant határoló
zöldterület, lépcsőház, lift, pince, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd
szennyeződést (lakóépületben mindennemű szennyeződést) köteles haladéktalanul
eltávolítani."

(3) A Rendelet 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az állattartó, illetve az állat
felügyeletével megbízott személy az eb közterületen való sétáitatása esetén köteles az állat
ürülékének eltávolításához szükséges eszközt magánál tartani, azt használni és a közterület-
felügyelők felszólítására felmutatni."

(4) A Rendelet 10. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) A (4) és (5) bekezdésben
foglaltakat a kutyafuttatóként kijelölt területekre nem kell alkalmazni."

2. § A Rendelet 11. §-a új, i) ponttal egészül ki: ,,i) aki a rendelet 10. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a 10. § (5) bekezdésében meghatározott
eszközöket az eb sétáitatása során nem tartja magánál, nem használja, illetve azt felszólításra
nem mutatja fel."

3. § E rendelet 2005. augusztus 1. napján lép hatályba.
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"5 dr. Szeles Gábor

Záradék:
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