
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

16/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelete 

az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelet módosításáról 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állattartásról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
1. § A 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. §-a új (6) és (7) 

bekezdéssel egészül ki: 
(6) A IV. állattartási övezetben állattartó telep létesíthető, üzemeltethető.  
Az állattartásra szolgáló területek elhelyezéséhez kapcsolódó védőtávolságokat a Rendelet 

2. számú mellékletének c) pontja tartalmazza.  
A falusias és egyéb lakóövezeti határ mellett már működő állattartó telepek esetén a 

védőtávolságot a 2. számú melléklet c) pontja tartalmazza.  
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott, már működő állattartó telepek esetén az állattartási 

épület, építmény építése, bővítése, átalakítása az állatlétszám növelése céljából nem 
engedélyezhető.  
2. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. 
3. § A rendelet többi része változatlan marad. 
4. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Sárbogárd, 2006. február 17. 

Juhász János 
polgármester 

Krupa Rozália 
jegyző 

Kihirdetve: 2006. március 20. 

 Krupa Rozália 
jegyző 

1. számú melléklet a 16/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelethez 

Az állattartó övezetekben tartható állatlétszám védőtávolságairól: 

a.) az állattartásra szolgáló terület védőtávolsága huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiség falától: 

védőtávolság 
méter 

számos 
állat 

15 1 
20 2 
25 4 
30 4 felett 



b) ásott kúttól, élővíztől a védőtávolság 15 méter, ez vonatkozik mind az állattartó területre, 
mind a trágyakezelő telepre. 

c) külterületen tartható állatlétszám védőtávolságai: 

1.) Lf falusias lakóövezeti belterületi határ mellett már működő állattartó telep 
védőtávolsága a belterületi határtól: 

védőtávolság 
(méter) 

számos állat 

minimum 40 20-ig 
legalább 50 20 felett 

2.) egyéb lakóövezeti határ mellett már működő állattartó telep védőtávolsága a 
belterületi határtól: 

védőtávolság 
(méter) 

számos állat 

minimum 150 20-ig 
legalább 200 20 felett 

3.) az állattartásra szolgáló terület védőtávolsága a belterületi határtól: 

védőtávolság 
(méter) 

számos állat 

minimum 200 20-ig 
legalább 500 20 felett 

A fenti állatlétszámon felül azok szaporulata elválasztásig tartható. 
 


