Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32- cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:1
1. Általános rendelkezések
1. §2
(1) Szeged Megyei Jogú Város területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi, állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.
(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások
jogai sérelmet ne szenvedjenek.
(3) Ebfuttatásra kijelölt helyek felsorolását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Haszonállat tartása, elhelyezése
2. §
(1) Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi előírásoknak
megfelelő körülmények között arra alkalmas épületben (istálló, ól, ketrec) tartható.
(2)3
(3)4
(4)5
3. Kóbor állatokra vonatkozó rendelkezések
3. §
(1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő
elhelyezéséről gondoskodni.
(2)6
(3)7
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Módosította a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2020. július 01-től)
Módosítja a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2015. december 22-től)
3
Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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2
(4)8
(5)9
4. Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló
28/1999. (VI. 14.) Kgy. számú rendelete, valamint az azt módosító 46/2005. (XI. 15.)
Kgy. rendelet, a 41/2009. (XII. 15.) Kgy. rendelet, a 28/2011. (X. 04.) Kgy. rendelet,
továbbá az egyes szabálysértési rendelkezések módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről szóló 45/1999. (X. 06.) Kgy. rendelet és az egyes szabálysértési
rendelkezéseket tartalmazó helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló
6/2000. (II. 08.) Kgy. rendelet.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 28. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től
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3
1. sz. melléklet10
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Hatályát veszti a 43/2015.(XII.21.) Ö. r. 2. § (1) bek. alapján 2015. december 22-től

4

2. sz. Melléklet11

AZ EBEK SZABADON FUTTATÁSÁRA KIJELÖLT HELYEK:
1.

Az új Tisza-hídtól északra a Tisza hullámtere mindkét oldalon. (Kivéve az

üdülőterület)
2.

Az árvízi emlékműtől délre a Tisza hullámtere mindkét oldalon

3.

Kamaratöltés

4.

A Csongrádi sgt. - Körtöltés és a Hódmezővásárhelyi vasútvonal által bezárt

terület
5.
6.

Körtöltés
12

A Cserepes sor, a Móravárosi körút Cserepes sortól a körforgalomig tartó szakasza
és a Katona József utca körforgalomtól a Cserepes sorig tartó szakasza által
határolt terület (a parkoló kivételével)

7.

Hajóállomás és az új Tisza-híd közötti (Szeged felőli hullámtér)

8.

Fodorkert - Tölgyes utca melletti légvezeték alatti terület

9.

Csongrádi sgt. - Körtöltés - Vértói út - Rókusi lakótelep által határolt terület

10.

Új-Rókus – Északi városrész – Franciahögy beépítetlen terület és meglévő erdő
városrendezési hasznosításáig

11.

A Gáspár Zoltán utca 11489/1 hrsz-ú kivett közpark táblával kijelölt része

12.13 A Gáz u. 10. számú ingatlan előtti 15786/49 hrsz-ú közterület bekerített
kutyafuttató
13.

A Búcsú tér 17659/1 hrsz-ú kivett közpark táblával kijelölt része

14.

Puskás utcai játszótér melletti bekerített kutyafuttató

15.

Hajlat utcai játszótér melletti bekerített kutyafuttató

16.

A Sólyom utca 15461/27 hrsz-ú közterületen bekerített kutyafuttató

17.

A Vértói út – Rókusi krt. kereszteződésénél lévő bekerített kutyafuttató

18.

A Gyöngyvirág utca 2. szám mögötti közterületen bekerített kutyafuttató

19.14 A Záportó mellett a 15421/3 hrsz-ú közterületen bekerített kutyafuttató
20.15 A Szilléri sgt. 45. szám mögötti közterületen bekerített kutyafuttató
21.16 A Margaréta utca – Sárosi utca kereszteződésénél lévő közterületen bekerített
kutyafuttató

11
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13
14
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Módosította a 27/2016.(XI.16.) Ö. r. 12. §-a (hatályos 2017. január 1-től)
Módosította a 47/2020. (XI.17.) Ö. r. 1. § (1) bekezdése (hatályos 2020. december 01-től)
Módosította a 29/2017.(IX.27.) Ö. r. 1. § (2) bekezdése (hatályos 2018. január 1-től)
Kiegészítette a 29/2017.(IX.27.) Ö. r. 1. § (1) bekezdése (hatályos 2017. szeptember 28-tól)
Kiegészítette a 29/2017.(IX.27.) Ö. r. 1. § (2) bekezdése (hatályos 2018. január 1-től)
Kiegészítette a 29/2017.(IX.27.) Ö. r. 1. § (2) bekezdése (hatályos 2018. január 1-től)

22.17

A Szeged, Római körút – Tápai utca,

5

Bertalan-híd mellett a 10514/7 hrsz-ú

közterületen bekerített kutyafuttató
23.18 Ligetben a Népkert sornál a 236/5 hrsz-ú közterületen lévő bekerített
kutyafuttató
24.19 Belső Tarján városrészben a Retek utcán a fűtőmű mellett a 11026/12 hrsz-ú
közterületen lévő bekerített kutyafuttató
25.20 Budapesti körút 30-34. számú épületek mögött a szervizút mellett a 15455/11
hrsz-ú közterületen lévő bekerített kutyafuttató
26.21 Szeged, Jerney utca 1567/3 hrsz-ú közterületen lévő bekerített kutyafuttató
27.22 Szeged, Bécsi körút 33. számú épület mellett, a 3585 hrsz-ú közterületen lévő
bekerített kutyafuttató
28.

23

Mátyás király tér 20573, 20572. helyrajzi számú alatti ingatlanokkal szemközti
20653. hrsz. alatti ingatlan déli oldalán, a kiépített gyalogos járdák által
körülhatárolt zöld területen nyílt kutyafuttató

29.24 Szeged, 2934 helyrajzi szám alatti Lechner tér Madách utca felőli részén
bekerített kutyafuttató
30.

25

Szeged, Kálvária tér DK-i sarkában, az Aranyhal Étterem és Menüház előtt az
úttest és a járdák által kijelölt háromszögletű térrészen, bekerített kutyafuttató

31.26

Szeged, 3124 helyrajzi szám alatti Bartók Béla téren a kosárlabda-palánk
vonalában a fasor belső oldalán bekerített kutyafuttató

32.27 Szeged, Búvár-tó melletti belterület 12691/4 helyrajzi számú zöld területen, a
Szatymazi utca, a Vadas Márton utca és a járdák által határolt füves területrészen
bekerített kutyafuttató
33.28 Szeged - Szőreg I. kerület 841/1 helyrajzi számú füves területen (Pálya tér) a
sportpálya és az úttestek által határolt, táblákkal kijelölt füves területrészen nyílt
kutyafuttató
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Kiegészítette a 21/2018.(IX.25.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2018. szeptember 26-tól)
Kiegészítette a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 2. § (1) bekezdése (hatályos 2020. július 01-től)
19
Kiegészítette a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 2. § (1) bekezdése (hatályos 2020. július 01-től)
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Kiegészítette a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 2. § (1) bekezdése (hatályos 2020. július 01-től)
21
Kiegészítette a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 2. § (2) bekezdése (hatályos 2020. augusztus 01-től)
22
Kiegészítette a 36/2020.(VI.30.) Ö. r. 2. § (2) bekezdése (hatályos 2020. augusztus 01-től)
23
Kiegészítette a 47/2020. (XI.17.) Ö. r. 1. § (2) bekezdése (hatályos 2020. december 01-től)
24
Kiegészítette a 47/2020. (XI.17.) Ö. r. 1. § (3) bekezdése (hatályos 2021. április 01-től)
25
Kiegészítette a 47/2020. (XI.17.) Ö. r. 1. § (4) bek., módosította a 30/2021. (X.11.) Ö. r. 1. § (1) bek.
(hatályos 2021. november 30-tól)
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Kiegészítette a 47/2020. (XI.17.) Ö. r. 1. § (5) bekezdése (hatályos 2021. július 01-től)
27
Kiegészítette a 30/2021. (X.11.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2021. december 31-től)
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Kiegészítette a 30/2021. (X.11.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2021. december 31-től)
18

