Koppányszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (III. 18.) rendelete
a méhek tartásáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a méhek tartásáról a következő rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Koppányszántó község közigazgatási területén folytatott méhtartásra,
valamint az ott méhtartással foglalkozó természetes személyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: állattartó) terjed
ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a képviselő-testület az önkormányzati hatáskörök,
hatósági jogkörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
Méhtartás szabályai
2. §
(1) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban
lévő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni.
(2) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem tehet, a méheknek
ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas, tömör (deszka, stb.) kerítés vagy élő
sövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani.
(3) A méhészkedést úgy szabad gyakorolni, hogy az állattartó az állat tartásával a
környezetében élık nyugalmát ne zavarja, egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, jogos
érdekeit ne sértse.
(4) 1
(5) A méhészkedést a képviselő-testület megtilthatja abban az esetben is, ha a szomszédos
ingatlanon lakók valamelyike orvosi szakvéleménnyel igazoltan túlzottan allergiás a
méhcsípésre, az közvetlen életveszélyt okozhat.
1

Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V. 2.) számú rendelet 5. §-a

1

(6) A rendelet 1. számú melléklete szerinti övezeti besorolások szerint tartható méhcsalád
létszáma:
a) I. állattartási övezet: maximum 5 méhcsalád tartható;
b) II. állattartási övezet: méhcsaládok korlátlan létszámban tarthatók.
3. §2

4. §
(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. június 01.
napjától kell alkalmazni.

(2)

Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2010. március 17. napján megtartott ülésén
alkotta meg.

(3)

A kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Niklai János sk.
polgármester

Fábián Péter sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2010. március18. napján kihirdetésre került.
Koppányszántó, 2010. március 18.
Fábián Péter sk.
körjegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 3.
Koppányszántó, 2012. május 3.
Fábián Péter
aljegyző
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Koppányszántó Község Önkormányzata Képviselő-testület
5/2010. (III. 18.) rendeletének
1. számú melléklete

Állattartási övezetek:
a) I. állattartási övezet:, Fő u., Honvéd u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Szabadság u.
b) II. állattartási övezet: Dózsa u.
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