Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (IX.11.) rendelete
az állatok tartásáról
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A §. 2. bekezdésében kapott
felhatalmazással Kópháza község Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános Rendelkezések
1. §
Az állattartási rendelet célja, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesüléséhez,
Kópháza sajátosságaihoz, a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazodóan szabályozza a
község közigazgatási területén a lakosság gazdasági-és kedvtelési célú állattartását
(tenyésztését) a törvényben nem szabályozott kérdéseinek tekintetében szabályozza,
meghatározva az állattartók jogait és kötelezettségeit.
A rendelet célja mindemellett az is, hogy a lakosság állattartását felelős alapokra helyezze,
gondos-körültekintő magatartásúra bírja.
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
2. §
(1) A rendelet hatálya Kópháza Község közigazgatási területére terjed ki mindazon
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, illetve,
amely állatot tart, felügyel, illetve állatállományt gondoz, állattartó tevékenységet folytat.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a
- cirkuszra, az állatkiállításra,
- az engedéllyel működő telephelyekre, állami feladatot ellátó intézményekre
- kisállat-kereskedésekre, állatkozmetikákra, az állatorvosi rendelőre, állatklinikákra és
állatkórházra,
- a fegyveres, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a
közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra,
- a veszélyes állatra, a veszélyes vagy annak minősített eb, vadállat és vadon élő állat
tartására.
- a közvetlen fogyasztásra szánt, állattartásra kialakított udvarban, vagy más zárt helyen
legfeljebb 5 napra elhelyezett, házi szükségletet meg nem haladó, maximum 10 db
kishaszonállat tartása.
- a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve veszélyes állatnak minősülő állatok
tartására és tartóira.
- Az ebek tartására, mely külön rendeletben került szabályozásra

(3) Értelmező rendelkezések:
-

veszélyes állat: a veszélyes állatokról és a tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló KÖM-FVM-NKÖM-BM 8/1999. (VIII.13.) együttes rendelet 1. sz.
mellékletében felsorolt állat.

-

közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan terület, amelyet a rendeltetéséből
eredően bárki használhat (pl.: út, járda, közpark, tér stb.)

-

lakóépület közös használatra szolgáló helyiségei: mosókonyha, szárítóhelyiség, a
közös WC (árnyékszék), a gyermekkocsi-és kerékpártároló helyiség, a közös pince és
padlástér, az épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek,

-

lakóépület közös használatra szolgáló területei: a lift, a kapualj, lépcsőház, a folyosó,
az épülethez tartozó udvarnak, kertnek a lakóközösség közös használatában álló része.
3. §

(1) Állatot tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, az állatvédelmi, a
környezetvédelmi jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak betartásával lehet.
Amennyiben valamely állat tartásáról a jelen rendelet nem rendelkezik, a felsoroltak közül
azon állatfajtára vonatkozó feltételeket kell a tartásánál alkalmazni, amelyhez rendszertanilag
legközelebb áll.
(2) Az állat tulajdonosa az állatok elhelyezéséről, táplálásáról és egészségvédelméről köteles
úgy gondoskodni, hogy az állatok tartása a környezetet nem károsíthatja, az emberek, továbbá
az állatok egészségét nem veszélyeztetheti. Olyan tartástechnológiát kell alkalmazni, amely az
állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását teszi lehetővé és biztosítja,
hogy az állati termék – amennyiben nagy-, kis haszonállatról vagy kisállatról van szó közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer előállításra alkalmas legyen.
4. §.
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
- egy ingatlanon állattenyésztéssel foglalkozók,
- közös háztartásban élők, egy állattartónak minősülnek.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) nagyhaszonállat (számosállat) : szarvasmarha, ló, öszvér, szamár,
b) kishaszonállat: sertés, kecske, juh,
c) kisállat: baromfi, díszbaromfi, posta-, sport-, dísz- és haszongalamb, házinyúl, méh
d) kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat,
melynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgálhat emberi
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fogyasztásra; például: díszhal, éneklő- és díszmadár, aranyhörcsög, tengerimalac, kutya,
macska, vadászgörény
e) prémes állatok, például: nutria, ezüstróka,
AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
5. §.
(1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás:
a) állat vagy ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne okozzon, testi épséget ne
veszélyeztessen,
b) környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályokba ne ütközzön
(2) Állatot tartani oly módon lehet, hogy az közterületre kijutni, vagy más ingatlanára átjutni
ne tudjon.
(3) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket rendszeresen takarítani, fertőtleníteni,
szagtalanítani kell.
(4) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos nem kívánja az állatot tovább tartani,
köteles elhelyezéséről gondoskodni, számára új tulajdonost keresni, vagy az állatmenhelynek
átadni.
(5) Tilos az állat kínzása, bántalmazása, sanyargatása.
(6) Az állattartó köteles az állatokat jó gazda gondosságával tartani, gyógyításukról
gondoskodni, rendszeres állatorvosi ellenőrzést biztosítani.
(7) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az közterületeket, valamint többszintes
lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit, teraszát nem szennyezi.
(8) Az állattartó a tartással anyagi kárt senkinek nem okozhat, az okozott kárért felelősséggel
tartozik.
(9) Az állattartó köteles eltűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok betartásának
ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatására a jegyző és az illetékes hatóságok jogosultak.
II.
ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK, TARTHATÓ ÁLLATLÉTSZÁM
6. §.
Állattartás szempontjából a település közigazgatási területe több részre osztható, melyekben
egyes fajta állatok tartása megtiltható.
(1) Nagy- és kishaszonállat tartása is tilos:
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a) Kópháza közigazgatási területén a 400 m2 alapterületűnél kisebb területű ingatlanokon
(telkeken), továbbá valamennyi területen, ahol az övezeti előírás az állattartás céljára szolgáló
építmény elhelyezését tiltja, kivéve a kedvtelésből tartott állatot.
b) a Község egész területén, a bölcsőde, orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, iskola egyéb
oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, közétkeztetésben részt vevő intézmény
területén (nevelőotthon, gondozóintézet).
c) a kereskedelmi, élelmiszeripari, vendéglátó üzemek és üzletek, vállalatok, intézmények,
munkásszállások és középületek, valamint táborhelyek és pihenőterületek, strandok és
fürdőhelyek, továbbá ivóvizet szolgáló fúrt kutak területén és ezek legközelebbi telekhatárától
számított 50 m távolságon belül.
d) a község egész területén a többszintes és négy vagy ennél több lakásos épületek területén
kivéve a kedvtelésből tartott állatot.
(2) Kisállat tartása a családi ház és sorház jellegű (beépítésű) ingatlanokon a R-ben
meghatározott mennyiségben megengedett. A levágásra szánt baromfit az egyébként tiltott
övezetben megfelelő elhelyezési lehetőség esetén (pl. külön pince, udvar, garázs) legfeljebb 3
napig lehet tartani. Egyéb beépítésű ingatlanoknál (sorház, társasház) új kishaszonállat
elhelyezésére szolgáló férőhely nem létesíthető.
(3) Kedvtelésből tartott állat a Község bármely területén a lakókörnyezet zavarása nélkül
tarthatóak a IV. fejezetében meghatározott feltételek betartása mellett.
(4) Méheket tartani a 15/1969. (XI.6.) MÉM rendeletben előírtak szerint lehet.
7. §.
E rendelet szerint a rendeletben körülírt, meghatározott állat tartása engedélyezett
a
közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával a
belterületi hagyományos beépítésű családi házas részeken, ahol az ingatlan alapterülete,
illetve annak beépíthetősége a melléképület felépítését (az állat tartásának megfelelő
nagyságban) lehetővé teszi. Az állatokat az alábbi mennyiségben lehet tartani:
a) galamb maximum 200 db.
b) kedvtelésből tartott állatok száma lakásban a közegészségügyi és állategészségügyi
szabályok betartásával korlátozás alá nem esik, kivéve, ha e rendelet másképp nem
rendelkezik,
c) Nagy, és kishaszonállat, továbbá kisállat (pontos besorolásuk a 4. §-ban meghatározott
kategóriák szerint) belterületen az alábbiak szerint tartható:
-

600 m2 területet el nem érő ingatlanon nagy haszonállat nem tartható,
legfeljebb 6 db kishaszonállat, 20 kisállat, továbbá azok szaporulata 3 hónapos korukig,
leválasztásukig.
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601-900 m2 területű ingatlanon nagy haszonállat nem tartható, kishaszonállat
legfeljebb 20 db, kisállat 50 db tartható
- 901-1200 m2 területű ingatlanon kishaszonállatból legfeljebb 20 db,
nagyhaszonállatból legfeljebb 4 db, kisállatból 70 db tartható
- 1201-1500 m2 területű ingatlanon kisállatból legfeljebb 150 db, nagyhaszonállatból
legfeljebb 10 db, kishaszonállatból 30 db tartható
- 1 5 0 0 m2 –t meghaladó ingatlanon kishaszonállatból legfeljebb 40 db,
nagyhaszonállatból legfeljebb 20 db, kisállatból 200 db tartható
-

- 1201 m2 felett, amennyiben az ingatlan külterülettel határos kisállatból legfeljebb 250
db, nagyhaszonállatból legfeljebb 50 db, kishaszonállatból 50 db tartható
- A fent felsoroltaknál nagyobb számú állat tartásához képviselő-testület engedélye
szükséges.
Jelen pontban meghatározott – az állatok tartására alkalmas - területek nem az egy helyrajzi
szám alatt kezelt ingatlan alapterületét jelölik, hanem az állatok tartására alkalmas terület
nagyságát. Ekként az állattartás megvalósulhat a természetben egy ingatlanként kezelt
(egymás mellett lévő) de külön helyrajzi számokon lévő ingatlanokon amennyiben azok
alapterülete együttesen kiadja a jelen pontban megjelölt értéket.
III.
HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI
A haszonállattartás közegészségügyi előírásai
8. §.
(1) Az állattartó épületnek könnyen tisztántarthatónak, szilárd burkolatúnak kell lenni.
(2) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni kell.
(3) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyásmentes, zárt, átmeneti
gyűjtőben megengedett.
(4) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket legalább évente kétszer megfelelő
fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni és naponta takarítani kell.
(5) Egészségügyi szempontból káros rágcsálók és rovarok rendszeres irtásáról az állattartó
köteles gondoskodni.
(6) Fertőző és járványos állatbetegségek esetén a fertőtlenítés, szagtalanítás módjára és
gyakoriságára a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az irányadók.

A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai
9. §.
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(1) Az állattartó épületek elhelyezésekor betartandó legkisebb távolságok, védőtávolságok
a) családi szükségletre tartott kisállat (baromfi, nyúl, húsgalamb) ketrece, ólja, kifutója:
 saját lakástól 5 m,
 ásott kúttól 15 m,
 fúrt kúttól 5 m,
 csatlakozó vízvezetéktől, kerti csaptól 3 méter.
b) a családi szükségletet meghaladó számú kisállat ketrece, ólja, kifutója:





lakóépülettől 100 állatig 6 méter, 100 állat felett 10 méter
ásott kúttól 15 méter
fúrt kúttól 5 méter
csatlakozó vízvezetéktől, kerti csaptól
3m
c) nagy és kishaszonállat istállója, ólja és kifutója, komposztáló, siló, szeméttároló, trágya,
vagy trágyatároló védőtávolsága





lakóépülettől 10 méter
ásott kúttól 15 méter
fúrt kúttól 5 méter
csatlakozó vízvezetéktől, kerti csaptól 3 méter.
d) valamennyi állat kifutóját, karámját, akként kell elhelyezni, hogy az állat a
szomszédos ingatlan növényeiben kerítésében, falazatában kárt ne okozhasson, azon át
ne nyúlhasson. Amennyiben ez másképpen nem valósítható meg akár oldaltáv
betartásával felépített újabb kerítés, karám építéssel is óvni kell a szomszédos ingatlan
tulajdonát képező ingatlan védelmét.
e) Karám, kifutó, egyéb állattartására alkalmas kapuszín, ól, egyéb nem építhető, vagy
szerelhető fel akként, hogy ahhoz a szomszédos ingatlan tulajdonosa által megépített
(kivitelezett) kerítést, falat, vagy élő-sövényt „használja fel” állattartó oldalhatároló
„falazatként”.
f) Villanypásztor csak a szabványoknak előírt érintésvédelemmel ellátott formában
szerelhető fel.
Amennyiben a fentiekben felsorolt óvintézkedések betartása ellenére az állat kárt okoz, a
károsult a kár megtérítésére tarthat igényt.
(2) A haszonállat tartásból származó trágyát csak hézagmentes, szilárd falazatú,
szivárgásmentes, a jogszabályi előírásoknak megfelelő trágyatárolóban lehet tartani.
(3) A trágyatárolónak legalább 90 nap alatt termelődő tárgya elhelyezésére szolgáló
nagyságúnak kell lennie, ha megtelik üríttetni kell. A trágyatároló műtárgy méretezésekor
figyelemmel kell lenni arra a többlettárolási igényre, mely a szélsőséges időjárási,
vízjárási viszonyokból adódhat (pl. belvíz).
(4) Amennyiben a trágyát külterületi mezőgazdasági művelésű föld termő erejének növelésére
használják a trágya tárolása feleljen meg az érvényben lévő jogszabványok által
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előírtaknak (elfolyásmentesített, zárt tároló), ezen felül a következő szabályok szerint kell
eljárni:
- a trágya a földrészlet emberi lakásra szolgáló épületétől legtávolabbi részén kell
elhelyezni
(5) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket rendszeresen takarítani, fertőtleníteni,
szagtalanítani kell.
(6) Az állattartó köteles gondoskodni a kártékony rovarok folyamatos irtásáról.
(7) Nagyüzemi tevékenységnél a község belterületén a lakóépületektől 500 méteren belül
szennyvíziszap eredetű trágyázás nem engedélyezett. Az 500 méteres védőtávolságon
kívüli területen a községet érő bűzhatás megakadályozása érdekében szennyvíziszap
eredetű trágyázás esetén a kiszórás után az elterítést és a földbe forgatást azonnal, egy
napon belül meg kell kezdeni és a legrövidebb időn belül be kell fejezni.
10. §
(1) Állatok a rendeletben megengedett területen - a kedvtelésből tartott állatok kivételével csak lakóépületen kívül erre a célra létesített melléképületben (istálló, ól, ketrec, padlástér)
tarthatók.
(2) Kedvtelésből tartott állatok lakásban is tarthatók.
(3) Az állattartáshoz szükséges melléképület létesítéséhez az építési hatóság engedélyét be
kell szerezni.
(4) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi jogszabályoknak és települési
-rendezési előírásoknak megfelelően lehet létesíteni.
(5) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületek védőtávolságát lakó, üdülő és mező-gazdasági
rendeltetésű gazdasági épületektől az OÉSZ vonatkozó előírásai tartalmazzák.
(6) Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő.
(7) Természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartásához a természetvédelmi hatóság
engedélyét előzetesen be kell szerezni.
IV.
KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLAT TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
11. §.
(1) Többszintes, vagy többlakásos épület lakásaiban kedvtelésből állatot tartani, megfelelően
körültekintő magatartással lehet, hogy a lakókörnyezetben élők nyugalmát az állattartás ne
zavarja.
(2) A lakóközösségtől írásos hozzájárulás egy macska, illetve egyéb kedvtelésből tartott állat
esetében nem szükséges.
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(3) A feltételek lényeges megváltozása esetén, a lakótársak az állattartáshoz adott
hozzájárulásukat visszavonhatják.
12. §.
(1) Többszintes, többlakásos lakóépületek lakásaiban kedvtelésből tartott állat tenyészetet
létesíteni nem szabad.
(2) Többlakásos lakóépület közös udvarán kedvtelésből tartott állat tenyészet létesítéséhez az
összes lakó hozzájárulását meg kell szerezni.
13. §.
(1) Játszótérre, tiltó táblával megjelölt parkterületre, közterületre, iskolába, óvodába,
bölcsődébe, élelmiszer üzletbe, vásárcsarnokba, egészségügyi és oktatási intézményekbe,
strandokra kedvtelésből tartott állatot bevinni még pórázon sem szabad.
(2) A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy köteles
ügyelni arra, hogy a gyalogjárdát, parkokat, a lakóház közös használatú helyiségeit be ne
szennyezze, a parkosított területeket meg ne rongálja. A kedvtelésből tartott állat által e
területeken keletkező szennyeződést a felügyelettel megbízott személy haladéktalanul köteles
eltávolítani. Az eltávolításhoz megfelelő eszközt kell magával tartani. A kedvtelésből tartott
állat közterületen való felügyeletével csak olyan személy bízható meg, aki képes ezt
biztonságosan ellátni.
(3) A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa köteles az állatot úgy tartani, hogy a lakótársak és
szomszédok nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt
ne okozzon.
V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
14. §.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott és az engedélyezett darabszámot meghaladó mértékű
állattartáshoz - a kerületi főállatorvos, az ÁNTSZ Városi Intézete és a környezetvédelmi
hatóság véleménye alapján - a jegyző adhat engedélyt. Bármely szakhatóság elutasító
véleménye esetén az engedély nem adható meg.
A rendeletben megállapított mértéken felül engedély a közvetlen telektulajdonosok írásbeli
hozzájárulásával adható meghatározott időre, legfeljebb öt évre.
(2) Az állattartás megtiltásáról a kerületi főállatorvos és az illetékes szakhatóságok
véleményét figyelembe véve a jegyző dönt.
(3) Az elhullott állatok tetemének a hullamegsemmisítő helyre történő elszállításáról saját
költségén a tulajdonos köteles gondoskodni. Amennyiben a gyepmester végzi az elszállítást a
fizetés az általa kiadott díjtételnek megfelelően történik.
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(4) Sopron város által üzemeltetett gyepmesteri telepen az állattartó a nem kívánt kutyáját,
macskáját elhelyezheti.
A szabálysértési hatóság által elkobzott, valamint a községben talált gazdátlan kutyák és
macskák is gyepmesteri telepre kerülhetnek, amennyiben a gyepmesteri telepen letöltött 14
napos megfigyelési zárlat állategészségügyi eredménye kedvező és veszettség elleni oltásban
részesülnek. Az oltás költségeit az állatot átvevő személy vagy szervezet köteles fizetni.
(5) A gyepmesteri szolgáltatások díját az állattulajdonos készpénzben köteles megfizetni a
gyepmesternek a szolgáltatást követően, elismervény ellenében.
VI.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
15. §.
(1) Szabálysértést követ el és 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat vagy ember egészségét, testi épségét, életét,
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy azok a környező ingatlanokra ne
tudjanak átjutni,
c) az állatok tartására szolgáló helyiségek tisztántartására, a rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó
előírások teljesítését elmulasztja
d) állatáról nem gondoskodik megfelelően, éhezteti, kínozza, bántalmazza, sanyargatja,
felelőtlenül szaporítja, szabadjára engedi
e) úgy tartja állatát, hogy a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások
erkélyét, teraszát és a liftet szennyezi,
g) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,
h) a haszonállatok tartására, elhelyezésére vonatkozó szabályokat megszegi,
i) kedvtelésből tartott állatát úgy tartja, hogy az a többi lakás lakóinak nyugalmát zavarja,
j) lakók hozzájárulása nélkül tart kedvtelésből állatot
k) az állata által közterületen okozott szennyeződést nem távolítja el,
(2) Az (1) bekezdés p) pontjaiban meghatározott szabálysértés miatt a polgármesteri hivatal
arra felhatalmazott dolgozói 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki.
(3) A szabálysértési eljárás a tulajdonos állattartási jogának korlátozására, illetve
megszüntetésére irányuló egyéb hatósági intézkedés mellet is lefolytatható. Ismételt
szabálysértés esetén az állat elkobzása is elrendelhető.
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(4) A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
16 §.
(1) Amennyiben az állattartó a rendelet hatályba lépéskor a rendeletben előírtnál nagyobb
számú állattal rendelkezik, a különbözetet képező állományt annak természetes úton történő, a
megengedett állatlétszámra való csökkenéséig tarthatja.
A rendelet hatálybalépésekor a lakásokban kedvtelésből tartott állatok esetében a szomszédos
lakók tartásra vonatkozó hozzájárulását nem kell beszerezni.
(2) Ez a rendelet 2009.október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Kópháza község
Önkormányzata Képviselő-testületének az Állatok tartásáról szóló 3/2004. (II.25.) rendelete,
hatályát veszti.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. Tv.; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI.
Tv. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) számú
Korm. Rendelet és az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) számú
FM rendelet előírásait kell alkalmazni.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban van. Az
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Kópháza, 2009. szeptember 3.
Grubits Ferenc
polgármester

Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2009. szeptember. 10. –i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetésének a napja : 2009. szeptember 11.
Rabi Kinga
Jegyző
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