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Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 
 

a 16/2012. (III.01.), a 44/2012. (V. 30.) valamint az 50/2012. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelettel módosított 

 
16/2011. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelete 
 

az állattartásról 
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Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja: 1 
 

1. 2 Általános rendelkezések 
 

 
2. 3 Az állattartás általános szabályai, állattartási övezetek, tartható állatlétszám 

 
5. § (1)4  

 
3.5 Az eb futtatására vonatkozó szabályok 

 
7. §  Eb futtatására kijelölt terület a 75-ös főút mellett a Kerka patak és a Sárberki patak 

által határolt terület. 
 
 

4.6,7  Tiltott, közösségellenes magatartások 

 
1 Az 16/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerinti módosítás 2012. március 2-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: „Lenti 

Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következő 
rendeletet alkotja:” 

2 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a rendelet 1. alcímét. Hatálytalan: 2012. október 1-
től. Ezidáig hatályos rendelkezés:  
„1. § (1)  A rendelet nem vonatkozik az alkalmi, cirkuszi rendezvényre és az állatkiállításra, továbbá fegyveres erők, fegyveres testületek, 
biztonsági szolgálatok állattartására, egészségügyi okból rászoruló által tartott vezető- és jelzőkutyára. 
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:  
       a) nagyhaszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, bivaly, 
       b) kishaszonállat: sertés, kecske, juh, 
       c) kisállat: baromfi, díszbaromfi, posta-, sport-, dísz- és haszongalamb, házinyúl, 
       d) prémes állat: csincsilla, nutria, nyerc, hermelin, róka és egyéb szőrméjéért tenyésztett állat.” 

3 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a rendelet 2. alcímét. Hatálytalan: 2012. október 1-
től. Ezidáig hatályos rendelkezés:  
„3. § (1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás állat vagy ember egészségét veszélyeztető fertőzést ne okozzon.  
(2) Prémes állat belterületen és a külterületnek a korábbi zártkerti részén nem tartható. 
4. § (1) Állattartás szempontjából a város közigazgatási területe öt övezetre oszlik, amelyeket az 1. melléklet tartalmaz.  
(2) Tilos állatot tartani 
 a) az I-II. övezetben, a kedvtelésből tartott állat kivételével, 
 b) a rendezési tervben üdülőterületként megjelölt területen a kedvtelésből tartott állat kivételével, 
 c) közületi és társadalmi rendeltetésű sok ember befogadására szolgáló épület, orvosi rendelő, bölcsőde, óvoda, iskola, művelődési ház, 
kereskedelmi, élelmiszeripari, vendéglátó üzem és üzlet, gondozóintézet, strand, ivóvizet és termálvizet szolgáló fúrt kút területén a 
kedvtelésből tartott állat kivételével. 
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt helyen állat csak olyan mértékben tartható, amely nem minősül tenyésztési jellegűnek. 
(4) A levágásra szánt baromfit I.-II. övezetben megfelelő elhelyezési lehetőség esetén legfeljebb 3 napig lehet tartani. 
5. § (1)4  
(2) Prémes állat csak külterületen egyedi elbírálás alapján tartható. 
6. §  E rendelet szerint állatot engedély nélkül, az engedélyezett övezetben az alábbi mennyiségben lehet tartani: 
a) a III/A. számú övezetben a lakás udvarán legfeljebb 50 db baromfi, 100 db nyúl, továbbá 1 db kishaszonállat, 
b) a III. számú övezetben legfeljebb 50 db baromfi, 100 db nyúl, és 2 db kishaszonállat,  
c) a IV. számú övezetben legfeljebb 100 db kisállat, 15 db kishaszonállat és 5 db nagyhaszonállat.” 

4 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte a rendelet 5. § (1) bekezdését. Hatálytalan: 2012. 
augusztus 31-től. Ezidáig hatályos rendelkezés: „5. § (1) Kedvtelésből tartott állat a város bármely területén a lakókörnyezet zavarása nélkül 
tartható.” 

5 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerinti módosítás 2012. augusztus 31-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés:  
„3. Az eb tartására vonatkozó szabályok 
7. § (1) Többszintes, vagy többlakásos épület lakásában kutyát tartani csak a társasház alapító okiratában vagy a házirendben foglalt szabályok 
alapján lehet. Az alapító okiratban vagy a házirendben nem szabályozott esetekben az eb tartáshoz a lakók többségének hozzájárulása 
szükséges. 
(2) Elkülönült, külön házszámozott épületrész és lépcsőház, valamint külön nem házszámozott, de elkülönült épületrész és lépcsőház esetén a 
kutyatartással érintett épületrész, továbbá lépcsőház tekintetében az ott lakók mindegyikének hozzájárulása szükséges. 
(3) A hozzájárulást az állat tartója minden esetben írásban köteles beszerezni az érintett lakóktól.  
8. § (1) Vezető- és jelzőkutya kivételével játszótérre, tiltó táblával megjelölt parkterületre, iskolába, óvodába, bölcsődébe, élelmiszerüzletbe, 
vásárcsarnokba, egészségügyi és oktatási intézménybe, ügyfélforgalmat bonyolító közintézménybe, temetőbe, strandra, játszótérre kutyát 
bevinni még pórázon sem szabad.  
(2) Kutya idomítására, futtatására kijelölt terület a 75-ös főút mellett a Kerka és Csörgő patak által határolt terület.  

6 A 44/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a szerinti módosítás 2012. május 31-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés:  
„4. Szabálysértési rendelkezések 
9. § Szabálysértést követ el és 30 000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki  
a) belterületen és a külterületnek korábban zártkerti részén prémes állatot tart, 
b) az adott utcában megengedett létszámú állatnál többet tart, vagy olyan állatot tart, melynek tartása az adott utcában nem megengedett, 
c) kutyát a 8. § (1) bekezdésben foglalt helyre bevisz, vagy beenged.” 
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5. Záró rendelkezések 
 
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
          

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lenti Város Önkormányzat 
képviselő-testületének az állattartásról szóló 9/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete. 

     
 
Lenti, 2012. augusztus 30. 
 
 
dr. Csizmazia Bernadett sk.    Horváth László sk. 
 jegyző          polgármester 
 

 
7 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a rendelet 4. alcímét. Hatálytalan: 2012. október 1-

től. Ezidáig hatályos rendelkezés: 
„4. Tiltott, közösségellenes magatartások 
9.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) az e rendeletben meghatározott I-II. övezetben, a rendezési tervben üdülőterületként megjelölt területen a kedvtelésből tartott állat 
kivételével állatot tart,  

b) az e rendeletben meghatározott I-II. övezetben levágásra szánt baromfit 3 napnál hosszabb ideig tart, 
c) az e rendeletben meghatározott III/A. övezetben a lakás udvarán 50 db baromfinál, 100 db nyúlnál és 1 db kishaszonállatnál nagyobb 

létszámú állatot tart, 
d) az e rendeletben meghatározott III. övezetben 50 db baromfinál, 100 db nyúlnál és 2 db kishaszonállatnál nagyobb létszámú állatot tart, 

vagy 
e) az e rendeletben meghatározott IV. övezetben 100 db kisállatnál, 15 db kishaszonállatnál és 5 db nagyhaszonállatnál nagyobb létszámú 

állatot tart. 
(2) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárásra a tiltott, közösségellenes magatartások megállapításáról, a tiltott, 
közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól, valamint az ezzel összefüggő egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
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81. melléklet a 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 

 
8 Az 50/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a rendelet 1. mellékletét. Hatálytalan: 2012. október 

1-től. Ezidáig hatályos rendelkezés: 
I. övezet 
Átkötő utca 
Lehel út 1-3. számú épülettömb 
Kossuth u. mindkét oldala a Templom tértől az Akácfa utcáig 
Petőfi S. u. mindkét oldala a Templom tértől a Bánffy Miklós utcáig 
Bottyán János út 
Templom tér 
Zrínyi Miklós utca 
Vörösmarty utca északi oldala a Sugár úttól az Akácfa utcáig 
Vörösmarty utca déli oldala a Sugár úttól a Vörösmarty u. 33. számig 
Akácfa u. északi oldala a Vörösmarty és Béke u. között 
Dózsa Gy. út 1. számú épülettömb 
Takarék köz 
II. övezet 
Petőfi u. mindkét oldala a Bánffy Miklós utcától kifelé 
József Attila u. nyugati oldala 
Gyöngyvirág utca 
Ifjúság utja 
Szövetkezeti utca 
Alkotmány u. keleti oldala 
Alkotmány u. nyugati oldala 1-7. házszámig 
Lehel u. mindkét oldala, kivéve az 1-3. számú épülettömb 
Iskola utca 
Béke utca az Akácfa utcától a 77. házszámig 
Deák F. utca mindkét oldala a Templom tértől a Sugár útig 
Akácfa utca déli oldala a Kossuth u. és Vörösmarty u. között 
Táncsics u. keleti oldala 
III/A övezet 
Bánffy Miklós u. mindkét oldala 
Tompa Mihály utca 
Alkotmány u. Zrínyi és Akácfa u. közti szakasza 
Ady E. utca 
Csörgő utca 
Nyírfa utca 
Tölgyfa utca 
Fenyő utca 
Gát utca 
Csalogány utca 
Zöldmező utca 
Kossuth út déli oldala az Akácfa utcától kifelé 
Kossuth út északi oldala az Akácfa utcától a Vörösmarty utcáig 
Vörösmarty u. 1-33. házszámig 
Táncsics u. nyugati oldala 
III. övezet 
Honvéd utca 
József Attila utca keleti oldala 
Kinizsi u. 
Dózsa Gy. u. a Széchenyi tértől kifelé 
Kisfaludy u. 
Telek u. 
Deák F. u. mindkét oldala a Sugár úttól 
Béke utca a Kossuth L. úttól az Akácfa utcáig és a 79-83. házszámig 
Béke utca nyugati oldala a 44-54. házszámig 
Vörösmarty utca 2-22. házszámig 
Akácfa u. déli oldala a Béke és a Fűz utca között 
Thököli u. 
Rákóczi Ferenc utca 
Bethlen Gábor utca 
Hársfa utca 
Rozmaring utca 
Jókai u. 
Bocskai u.  
Fűz u. 
Hunyadi utca mindkét oldala 
Sugár u. mindkét oldala 
Boglárka utca 
Lentihegyen csak a lakóépületek 
IV. övezet 
Városrészek: 
Bárszentmihályfa 
Lentikápolna 
Lentiszombathely 
Máhomfa 
Mumor” 


