A Szerepi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/1991.(VIII.16.)sz. rendelete
az állatok kihajtásáról és legeltetéséről
szóló 6/1991.(IV.26.)sz. rendelet módosítására

A Szerepi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
E rendelet hatálya alá tartoznak a Szerep községben lakó állattartók háztáji állatainak:
szarvasmarha, juh, kihajtása, legeltetése.
A kihajtás és legeltetés részletes szabályai
2. §.
(1) Szarvasmarhát, juhot legeltetni csak falkában és az arra kijelölt helyen lehet.
A szarvasmarhák legeltetésére kijelölt terület:
- Máté-zug,
- Kosárfertői legelő
A juhok legeltetésére kijelölt terület:
- Jégvermi legelő,
- Szerep-Hosszúháti kövesúttól északra eső legelő terület.
(2) Az állatokat a legelőre és vissza csak kijelölt úton lehet hajtani.
Az erre kijelölt útvonal: (szarvasmarhák részére)
1. vonal: Vasút utca - Futballpálya mellett a Kutricáig - a temető előtt a Kosárfertői
legelőre.
2. vonal: Nagy utca állomás felőli végétől végig a Nagy utcán - Lenin utca - Keményi úton
ki a legelőre.
(3) Kacsát, libát és egyéb szárnyast csak zárt udvarban lehet tartani.
(4) Az állatokat a legelőre és onnan történő visszahajtásakor az utcán, közterületen, őrizetlenül
hagyni nem lehet. Az állattartó köteles az állatait a pásztor elé kihajtani és behajtáskor tőle
átvenni.

A pásztor köteles a tulajdonostól az állatot átvenni, illetve neki azt átadni.
(5) Járdára, utcára, útra, közterületre állatot kihajtani legeltetés céljából még felügyelet mellett
sem lehet.
(6) Az állatok kihajtásáról és őrzéséről az állattartók közösen gondoskodnak, az Önkormányzaton
keresztül. Ők fedezik a kihajtással, őrzéssel és a legelővel kapcsolatos költségeket is.
(7)A legeltetésért járó fűbér mértékét a fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület állapítja
meg.
Záró rendelkezések
3. §.
(1) Aki a rendelet előírásait megszegi, az szabálysértést követ el és 1.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. A rendelet betartását a Polgármesteri Hivatal időnként a helyszínen
ellenőrzi.
(2) E rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.

Szerep, 1991. augusztus 16.

Kenéz Zoltán sk.
polgármester

Szálkai Andrásné sk.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szálkai Andrásné s.k.,
jegyző

