
Módosítva: a 41/2009. (X. 01.) számú rendelettel bezárólag.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2004. (VIII. 30.) számú
rendelete

az állatok tartásáról

Enying Város  Önkormányzata az állategészségügyről  szóló 1995. évi  XCI.  tv.  és végrehajtási  rendeletei,  az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. és végrehajtási rendeletei, valamint a veszélyes és 
veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartós engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.  26.) Korm. 
rendelet figyelembevételével az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendeletet Enying város közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre,  valamint szervezetre,  aki,  illetőleg amely az állat  tulajdonosa, 

továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, tartja, 
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kislétszámú állattartás folyik.

(2) A  rendelet  nem  alkalmazható:  cirkuszra,  állatkiállításra,  vágóhídra,  engedéllyel  működő  állatfelvásárló 
telephelyre,  lóversenyre,  lovas versenyre,  nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, 
gyepmesteri  telepre,  állatkertre,  vadaskertre,  laboratóriumi kísérleti  állattartásra  és a fegyveres  testületek 
állattartására.

2.§.

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági
nagyhaszonállat:  ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestű rokonfajtáik.
kishaszonállat:  baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból tartott prémes 

állat (nutria, nyérc, ezüst és kékróka, nyúl stb.).
haszonállat:  a  gazdasági  haszon  céljával  tartott  futómadár  (emu,  strucc),  a  vadon  élő  baromfik  (fácán, 

fogoly, fürj, vadlúd, vadkacsa, szalonka), illetve sertés, juh, kecske.

(2) Lakásban is tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók 
(szíriai aranyhörcsög, tengerimalac stb.).

(3) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 napig 
a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.

3. §

(1) Ebsétáltatás: közterületen minden ebfajtának pórázon és a veszélyes, valamint harapós ebnek szájkosárral 
történő vezetése.

(2) Őrző-védő  eb:  az,  amelyet  magán-  vagy  társas  vállalkozásban  folytatott  őrző-védő  szolgálat  során 
alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja.

(3) Vakvezető: az az eb, amelyet  erre a célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége igazolvánnyal látott el. 

(4) Jelzőeb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét szakorvosi igazolással kell 
bizonyítani. 

A haszonállatok tartásának szabályai
4. §.

(1) Enying  város  közigazgatási  területén  állat  az  1.  sz.  mellékletben  meghatározott  állattartási  övezetekre 
megállapított  darabszámban,  valamint  az állategészségügyi,  állatvédelmi,  közegészségügyi,  építésügyi  és 



környezetvédelmi  jogszabályok  betartásával  és  a  lakosság  nyugalmának  zavarása  (zaj,  bűz,  stb.)  nélkül 
tartható.

(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, 
fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az (1) 
bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani. 

(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állata 
egészségének  megóvása  érdekében  köteles  az  állategészségügyi  rendelkezéseket  betartani  és  az  állat 
megbetegedése esetén állatorvosi ellátásáról gondoskodni. 

(4) Az  1.  számú  mellékletben  meghatározottaktól  eltérő,  nagyobb  létszámú  állatot  az  Enying  Város 
Önkormányzata  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottságának  a  közegészségügyi, 
állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani. 

(5) A  lakás  lebontása  miatt  vagy  egyéb  okból  történő  elköltözés  esetén  az  állattartó  köteles  állatának 
elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart igényt, köteles előzetes bejelentése alapján 
a felmerülő költségek megtérítésével az állatnak gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni. 

(6) Az  állatok  elhelyezésére  szolgáló  helyiséget  könnyen  tisztítható,  hézag-  és  szivárgásmentes,  megfelelő 
lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal valamint hézagmentesen fedett és zárt trágyagyűjtővel kell ellátni. 

(7) Az  állattartásra  szolgáló  helyet  el  kell  keríteni,  s  amennyiben  20  kisállatnál  vagy  5  nagyállatnál  több 
haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára lekerített udvar nem 
csatlakozhat  közvetlenül  a  szomszédos  ingatlanhoz.  A  kerítéstől  számítva  legalább  egy  méteres  sávot 
szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni. 

(8) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 
fertőtlenítő meszelést kell végezni. 

(9) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, valamint az 
etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférést. 

(10)A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell biztosítani. 

(11)Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni. 

(12)A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell terelni. 

(13)Belterületen a trágya-  és trágyalétárolót résmentesen födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát pedig vízzáró 
módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító 
anyagokat kell használni. 

(14)A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell tárolni. 

(15)Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettől legalább 
30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni. 

(16)A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé kifolyását, 
illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni. 

(17)Külterületen haszonállat  az  építési  engedéllyel  létesített  épületben korlátozás  nélkül – üzemszerűen is  – 
tartható,  de  figyelembe  kell  venni  a  közegészségügyi,  állategészségügyi,  környezetvédelmi  és  egyéb 
előírásokat, jogszabályokat. 

(18)Haszonállatot közös udvarban, kertben, illetve közös tulajdonú ingatlanon tartani csak a tulajdonos- vagy 
bérlőtársak hozzájárulásával lehet. 

(19)Lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben (pince, fáskamra, 
garázs, stb.) haszonállat – a (20) bekezdés kivételével – nem tartható. 
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(20)Családi  házban kisállat  a  lakóépület  arra  alkalmas  elkülönített  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségében, 
baromfi a lakóépülethez tartozó kertben, udvarban, elkülönített és elkerített helyen is tartható. 

Ebtartás
5. §.

(1) Enying  város  közigazgatási  területén  az  egylakásos  és  a  többlakásos  kertes  családi  házak  udvarán 
háztartásonként  az  eb  korától  és  fajtájától  függetlenül  legfeljebb  3 eb  –  és  egyszeri  szaporulata  három 
hónapos korig – tartható. 

(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és egyszeri szaporulata három 
hónapos  korig  –  tartható.  Az  ebtartás  a  tulajdonostársak,  bérlőtársak  többségének  hozzájárulásával 
folytatható. 

(3) Ebtenyésztés  az  érintett  szomszédok  hozzájárulásával,  a  hatósági  állatorvos  fajtára  és  darabszámra 
vonatkozó szakvéleménye, valamint fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM 
rendeletben meghatározott, valamely elismert ebtenyésztő szervezet véleménye alapján történhet.1

6. §.

(1) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén futóláncra megkötve, megfelelő alapterületű 
zárt helyen vagy kennelben -, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni, a 
lakótársak és a szomszédok nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt 
ne okozzon. 

(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon 
elhelyezni. 

(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a 
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. 

(4) Ebet  többlakásos  épület  erkélyén,  folyosóján  tartani  tilos,  a  közös  használatú  udvaron  pedig  csak  a 
szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet. 

(5) Ebeket póráz nélkül, de felügyelet mellett csak lakott területen kívül lehet szabadon engedni. 

7. §.

(1) Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsőházában az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, ha 
a kutya harapós, vagy támadó természetű, akkor szájkosárral is el kell látni. Ebet csak 14 éves kort betöltött 
személy sétáltathat. 

(2) Veszélyes  és veszélyesnek minősített  ebet  közterületre csak fém szájkosárral,  a kibújást megakadályozó, 
fojtó  nyakörvvel,  két  méternél  nem hosszabb,  nem kihúzható pórázzal,  a  tartási  engedély jogosultjának 
felügyeletével szabad kivezetni. 

(3) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell 
tartani, valamint az eboltási igazolványt szükség esetén az ellenőrzésre jogosult, illetve megharapott személy 
részére fel kell mutatni. 

(4) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni vagy azonnal 
bejelenteni a harapás tényét, valamint az eboltásról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve 
képviselőjének átadni. 

(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, 
helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház, lift stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd 
ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. 

8. §.

1 Módosította a 41/2009. (X. 01.) sz. rendelet.
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(1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a vendég és kereskedelmi forgalmat bonyolító nyilvános helyiségbe.

(2) Tilos ebet – a vakvezető eb kivételével – beengedni vagy bevinni 
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra,
c) az  olyan  parkba,  zöldterületre,  nyílt  vízfelületre  és  tóba,  ahol  tábla  tiltja  az  ebek  beengedését  és 

bevitelét.

(3) A (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  létesítményekbe,  illetve  területekre  őrző-védő eb  bevihető,  ha  azt  az 
ingatlan védelme szükségessé teszi. 

(4) Élelmiszer szállításra szolgáló járművön ebet szállítani tilos. 

9. §.

(1) Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén állatorvosi 
ellátásáról gondoskodni. 

(2) Ebet kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni tilos.

(3) Ha  az  ebtulajdonos  nem  szándékozik  ebét  vagy  szaporulatát  tovább  tartani,  köteles  elhelyezésükről 
gondoskodni, illetve a napi tartás díjának vállalásával  felajánlhatja a gyepmesternek, aki köteles az ebet 
átvenni. A szállítás költsége az ebtulajdonost terheli. 

(4) Többlakásos lakóépületben, társasházban tartott eb esetleges szaporulatát az elválasztást követő 8 napon túl 
az eb tulajdonosa a (3) bekezdés alapján eljárva köteles eltávolítani. 

10. §.

Őrző-védő  szolgálatot  ellátó  magánszemély,  szervezet  ebtartásához  a  külön  jogszabályban  meghatározott 
előzetes  engedély  szükséges.  Az  engedélyben  az  ebtartást  szabályozó  valamennyi  jogszabály  betartásán 
túlmenően – a helyi  körülményeket  figyelembe véve – különös feltételek betartására  (pl.  kerítés,  zajártalom 
megelőzése) kötelezhető az eb tartója. 

11. §.

(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc napon belül, majd hat 
hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltani. 

(2) Az eb tartója köteles:
a) az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak kérésre 

felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról gondoskodni,
b) ha  az  eb  nem  a  tulajdonos  állandó  lakóhelyén  részesült  veszettség  elleni  védőoltásban,  az  oltás 

megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez 
bejelenteni.

(3) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni, a veszettség elleni oltással 
egy időpontban és ennek megtörténtét az oltási igazolásba kezelést végző állatorvossal bejegyeztetni. 

(4) A védőoltásban nem részesült ebet – mint az emberre egészségügyi  szempontból veszélyes,  valamint az 
állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet – az önkormányzat állami kártalanítás 
nélkül  köteles  kiirtani.  A kiirtásra  akkor kerülhet  sor,  ha  az  önkormányzat  jegyzője  az  előző évi  oltást 
elmulasztó ebtartót – szabálysértési eljárás megindítása mellett – a tárgyévet követő január 31-ig felszólította 
a 15 napon belüli pótlásra, valamint annak igazolására, de a felszólításnak az eb tartója nem tett eleget. 

12. §.

(1) Ha a  települési  önkormányzat  jegyzőjének  az  állatok  védelmével,  valamint  az  állatok  nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a jegyző 
az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles gondoskodni: ennek elmaradása esetén ezt a 
feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére a gyepmester végzi el. 
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(2) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról Enying Város Szolgáltató 
Intézménye a gyepmester útján gondoskodik. 

(3) Az  befogott  és  a  telepre  beszállított  ebet  –  a  tartás  költségének  megtérítését  követően  –  az  igazolt 
tulajdonosa  14  napon  belül  kiválthatja.  A  ki  nem  váltott  ebbel  a  gyepmester  szabadon  rendelkezhet 
(ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja, stb.).

(4) A  befogott  ebeket  befogásuk  napján  a  Szolgáltató  Intézmény  jelzi  a  Székesfehérvári  Állatvédő 
Egyesületnek. Az őrzés elteltével (14 nap) a Szolgáltató Intézmény a befogott ebet új gazdának – veszettség 
elleni oltás után – kiadhatja. 14 napot meghaladóan a kiirtásról a területileg illetékes hatósági állatorvos 
intézkedik. 

(5) Az elkóborolt  ebek  befogására,  illetve visszaszerzésére  irányuló  igényt  a  jegyzőnél  lehet  bejelenteni.  A 
Szolgáltató Intézmény a befogott ebekről nyilvántartást vezet. 

Macskatartás
13. §.

(1) Többlakásos  kertes  családi  házban  és  udvarában  háztartásonként  –  fajtára  való  tekintet  nélkül  –  három 
macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. 

(2) Többlakásos  társasházban  és  udvarán  lakásonként  két  macska  és  egyszeri  szaporulata  3  hónapos  korig 
tartható. 

(3) A köz-  és  lakóépületben  elszaporodott  macskák  eltávolításáról  az  épület  tulajdonosa,  illetőleg  kezelője 
köteles gondoskodni. 

(4) A  macskatartásra  egyebekben  az  5.  §.  (3)  bekezdésének,  a  8.  §-nak  és  12.  §.  (1)  bekezdésének  a 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése
14. §.

(1) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis és nagy állat fertőző betegségben 
vagy annak gyanújában történő elhullását az állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további 
utasítását betartani. 

(2) Minden  állattartó  saját  maga  köteles  a  tulajdonában  volt  állat  hullájának  vagy  hulladékának 
ártalmatlanításáról gondoskodni. 

(3) Közterületről állatok hulláinak és hulladékainak elszállításáról a Szolgáltató Intézmény gondoskodik. Vasúti 
átmenő  forgalomból  származó,  továbbá  hatósági  rendelkezésre  leölt  állatok  hulláinak  és  hulladékainak 
elszállítását az állategészségügyi hatóság szervezi, felügyeli és irányítja külön jogszabályok alapján. 

(4) Enying város közigazgatási területén lévő állati hulla gyűjtő vagy megsemmisítő helyről hullát kiszállítani 
tilos. 

Eljárási szabályok
15. §.

(1) A képviselő-testület az e rendeletből fakadó önkormányzati hatósági hatáskörében felmerülő feladatainak 
ellátását a polgármesterre ruházza át. A polgármester eljárása a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvényben  megállapított  kivételekkel  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.2 

2 Módosította a 20/2005. (X.28.) sz. rendelet
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során a hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás – kivéve, 
ha  magasabb  szintű  jogszabály  rendelkezései  alapján  biztosítani  kell  az  elektronikus  kapcsolattartás 
lehetőségét - kizárt.34

(3)  Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
a) 4.§-ának (1)-(6) bekezdésében az állatok tartására
b) 5. §-ának, 6. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, 7. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint 

10. §-ában az ebtartásra,
c) 13. §-ában a macskatartására
vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi.5

(4) A  (3)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  tetten  ért  elkövetőjét  a  közterület-felügyelő  és  az 
ellenőrzésre felhatalmazott személy 500-10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja. 6

(5) A közterületen történt ismételt szabálysértés esetén a közterület-felügyelő jogosult az ebet a gyepmesteri 
telepre szállítani átvételi elismervény ellenében, amelyen fel kell tüntetni az elszállított állat kiváltásának 
helyét, időpontját, a fizetendő helyszíni bírság összegét, továbbá az őrzés időtartamát és díját.7

Átmeneti rendelkezések
16. §.

(1) A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő III. sz. állattartó övezetbe sorolt területeken új állattartó építmény 
nem létesíthető.

Hatálybalépés
17. §

(1) E rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

(2) E rendelet 1. számú melléklete 2010. május 1-jén lép hatályba. Az 1. számú melléklet hatálybalépéséig a 2. 
számú mellékletet kell alkalmazni.8

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 22/1997. (XI. 12.) számú 
helyi rendelet, valamint az ebtartásról szóló 23/1997. (XI. 12.) számú helyi rendelet.

(4) E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.9

Enying, 2004. augusztus 25.

Tóth Dezső sk. Szörfi István
 polgármester     jegyző

3 Módosította a 20/2005. (X.28.) sz. rendelet
4 Módosította a 41/2009. (X. 01.) sz. rendelet
5 Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (X.28.) sz. rendelet, majd kiegészítette a 9/2006. (III.31.) sz. rendelet
6 Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (X.28.) sz. rendelet, majd kiegészítette a 9/2006. (III.31.) sz. rendelet
7 Kiegészítette a 9/2006. (III.31.) sz. rendelet
8 Módosította a 15/2009. (III. 31.) sz. rendelet.
9 Kiegészítette a 41/2009. (X. 01.) sz. rendelet.
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Kihirdetve: 2004. augusztus 30.

Szörfi István
    jegyző
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1. sz. melléklet

Állattartási övezeti besorolások

I. sz. állattartó övezet

Az övezetben kis létszámú (a 41/1997. (V.  28.) sz.  FM rendeletben  nagy létszámú állattartásnál  kevesebb), 
árutermelő és családi önellátó állattartás folytatható, melynek során az alábbi darabszámú állat tartható:
- Baromfi <   500 db
- Nyúl <     50 db
- Broiler baromfi < 2000 db
- Sertés <   100 db
- Juh <   200 db
- Kecske <   200 db
- Strucc <     50 db
- Ló <     30 db
- Szarvasmarha <     50 db 

Ezen övezetbe az alábbi utcák tartoznak: Kabókapuszta teljes területe

- Babits Mihály utca
- Csokonai utca
- Juhász Gyula utca
- Leshegy-Ófalu
- Nefelejcs utca
- Tóth Árpád utca

II. sz. állattartó övezet

Az övezetbe sorolt falusias és kertvárosias lakóterületen családi önellátó állattartás folytatható, melynek során 
legfeljebb az alábbiak szerinti darabszámú állat tartható:
- Kishaszonállat:             1-200 db
- Haszonállat     1-5 db
- Nagyhaszonállat     1-2 db

Ezen övezetbe az alábbi utcák tartoznak:

II/1. A falusias besorolású lakóterületek közül az alábbiak:

- Dózsa György utca
- Esze Tamás utca
- József Attila utca
- Móricz Zsigmond utca
- Szabadi utca
- Táncsics Mihály utca
- Zalka Máté utca
- Vásártér 
- Balatonbozsok, Fő utca
- Gárdonyi Géza utca
- Kertalja utca
- Mikszáth Kálmán utca
- Móra Ferenc utca
- Park utca
- Temető utca
- Virág utca
Alsótekeres teljes területe, kivéve az üdülőházas területfelhasználási területet.

II/2. A kertvárosias besorolású lakóterületek közül:

- Attila utca
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- Árpád utca
- Benczúr Gyula utca
- Berzsenyi Dániel utca
- Bethlen Gábor utca
- Bocsor István utca
- Budai Nagy Antal utca
- Diófa utca
- Erzsébet utca
- István király utca
- Kölcsey Ferenc utca
- Liszt Ferenc utca
- Madarász Viktor utca
- Malom utca
- Munkácsy Mihály utca
- Nagyatádi utca
- Szántó Kovács János utca
- Széchenyi utca
- Székely Bertalan utca
- Vas Gereben utca
- Váci Mihály utca
- Vasút utca

III. sz. állattartó övezet

Enying  városban  ezen  III.  sz.  állattartó  övezetben  haszonállattartás  nem,  illetve  csak  az  átmeneti 
rendelkezésekben meghatározottak szerint folytatható. 

Ezen övezetbe Enying városnak az I-II. sz. állattartó övezetben fel nem sorolt területei tartoznak. 

9



2. sz. melléklet

Állattartási övezeti besorolások

I. sz. állattartó övezet:

Ezen övezetben haszonállat legfeljebb     30 db
Nagyhaszonállat legfeljebb     10 db
Kishaszonállat legfeljebb   500 db tartható. 

Ezen övezetbe az alábbi utcák tartoznak:

- Attila utca
- Dr. Belák S. utca
- Benczúr Gy. utca
- Berzsenyi D. utca
- Budai N. A. utca
- István utca
- Lehel utca
- Madarász V. utca
- Malom utca
- Mátyás király utca keleti oldala
- Munkácsy M. utca
- Nagyatádi utca
- Petőfi utca nyugati oldala
- Szántó K. J. utca
- Széchenyi I. utca
- Székely B. utca
- Török B. utca
- Vasút utca
- Vásártér u.
- Zalka M. utca

Balatonbozsok
- Fő utca Ny-i  oldala a  Kertalja  u.  előtti  szakasz kivételével  valamint  K-i  oldala Enying  felől  a 

Gárdonyi G. u. csomópontig
- Temető utca
- Virág utca

Kabókapuszta egész területe

II. sz. állattartó övezet:

Az övezetben haszonállat legfeljebb   30 db
Kishaszonállat legfeljebb 200 db tartható.

Az övezetben nagyhaszonállat nem tartható. 

Ezen övezetbe az alábbi utcák tartoznak:

- Ady E. utca
- Áldott utca
- Árpád utca
- Bartók B. utca
- Belmajor
- Bethlen G. utca
- Bocskai I. utca
- Bocsor I. utca
- Bokréta utca Kossuth utcára merőleges ágai
- Diófa utca
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- Dózsa Gy. utca
- Erkel F. utca
- Erzsébet utca
- Esze T. utca
- Hunyadi J. utca
- Jókai M. utca
- József Attila utca
- Kinizsi P. utca Bokréta és Bartók B. u. csatlakozásoktól keletre eső szakasza
- Kölcsey F. utca
- Liszt F. utca
- Marosi utca
- Mátyás kir. utca nyugati oldala
- Móricz Zs. utca
- Petőfi S. utca keleti oldala
- Radnóti utca
- Rákóczi F. utca
- Rózsa park
- Ságvári utca Deák F. utca felé eső oldala10

- Semmelweis utca
- Siki K. utca
- Sport köz
- Szabadi utca
- Szeszgyár utca
- Táncsics utca
- Templom utca
- Vas G. utca
- Vöröshajnal utca
- Vörösmarty utca
- Zrínyi utca

Balatonbozsok
- Arany J. utca
- Fő utca I. sz. övezetbe nem tartozó szakasza
- Gárdonyi G. utca
- Kertalja utca
- Mikszáth K. utca
- Móra F. utca
- Park utca
- Tamási Á. utca

Alsótekeres egész területe.

III. sz. állattartó övezet:

Az övezetben semmilyen haszonállat és veszélyes állat nem tartható.

Ezen övezetbe az alábbi utcák tartoznak:
- Kossuth utca
- Kinizsi P. utca Kossuth u. és Bokréta valamint Bartók B. u. csatlakozások közé eső szakasza
- Vár utca
- Bástya utca
- Bokréta utca Kossuth utcával párhuzamos szakasza
- Hősök tere
- Bajcsy Zs. utca
- László király utca
- Batthyány utca
- Deák F. utca
- Ságvári E. utca Kossuth utca felőli oldala11

- Szabadság tér

10 Kiegészítette a 18/2006. (VI.30.) sz. rendelet
11 Módosította a 18/2006. (VI.30.) sz. rendelet
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