Baja Város Önkormányzat képviselő-testületének
15/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
49. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2.
pont 4.2.1. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Baja Város Önkormányzat Képviselőtestülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Baja város közigazgatási területén mindazon állattartóra, aki vagy amely
kedvtelésből tartott állatot tart, felügyel vagy gondoz.
2. §
E rendelet alkalmazása során
a) állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 3. § 1. pontja szerinti személy,
b) ebtartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 24/B. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti személy,
c) fürdési idény: a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § e) pont eb) alpontban
meghatározott időszak,
d) kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állat,
e) segítő kutya: a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 1. § b) pontja szerinti kutya.
3. §
(1) A segítő kutya, továbbá a közfeladatot ellátó őrző-védő kutya vagy mentőkutya kivételével tilos
kedvtelésből tartott állatot beengedni vagy bevinni
a) közparkba,
b) temetőbe,
c) fürdési idényben a Kamarás-Duna szabadstrand (Sugovica strand) táblával kijelölt területére, ide értve a
strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt vízfelületet is,
d) 1 az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, a Bajai Egyesített Bölcsődék, a Bajai
Óvodaigazgatóság, a Türr István Múzeum, a Bajai Polgármesteri Hivatal, valamint a Bajai Védőnői
Szolgálat (a továbbiakban: intézmény) által használt ingatlan területére, ide nem értve, ha erre az
intézményben szervezett ismeretterjesztő program, kulturális vagy más, közösségi, szabadidős célú
rendezvény alkalmából kerül sor.
(2) Kedvtelésből tartott állatot nem szabad köztéri szökőkútban fürdetni.
(3) Az eb szabad mozgásának biztosítása céljából közterületen kijelölt területeket az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Ebet szabadon futtatni kizárólag a (3) bekezdésben meghatározott területen szabad. A futtatásra kijelölt
hely határait információs táblával, szembetűnő módon, egyértelműen meg kell jelölni. A táblán meg kell jelölni az
ürülék összeszedésére, valamint az eb szabad futtatására vonatkozó törvényi felhívást és korlátozást. A táblának
tartalmaznia kell továbbá, hogy a kutyafuttató területén a keletkező ürülék eltakarításához hulladékgyűjtő edényzet
került elhelyezésre.
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Módosította a 23/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés. Hatályos 2017. január 1-től.
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(5) Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a futtatása közben a (3) bekezdésben meghatározott
terület határát ne hagyhassa el.
4. §
Ez a rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba.

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

ZÁRADÉK:
Ez a rendelet 2015. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

dr. Papp Zoltán
jegyző
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