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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. május 31-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról
Iktatószám: I/6781/1/2012.

Tisztelt Képviselı-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló 22/2008. (IX. 11.)
önkormányzati rendeletének több éves alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a lakossági igények,
javaslatok, a gazdálkodásban, állattartási szokásokban történı változások, valamint a rendelet hatályba
lépése óta módosult országos és helyi jogszabályok szükségessé tették a rendelet felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat során többek között áttekintésre kerültek a hatásköri szabályok, az engedélyhez kötött
haszonállattartás szabályai, valamint a magasabb szintő jogszabályokkal való összhang megteremtése.
Ennek keretében a vizsgálat kiterjedt a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályainak való megfeleltetésre, az
esetleges párhuzamos szabályozás feltárására is, tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet egyes
rendelkezései kiterjednek a hatályos állattartási rendeletünkre is. Ezzel összefüggésben a 146/2011.
(XII.12.) AB határozat kimondta, hogy az önkormányzatoknak nincs joguk korlátozni a kedvtelésbıl
tartott állatok létszámát, megtiltani a kutya- és macskatenyésztési tevékenységet, valamint ezen
tevékenységek gyakorlása nem köthetı hatósági engedélyhez. Emellett figyelembe kell vennünk a
2011. január 01-én hatályba lépett új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, valamint a
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14) IRM. rendelet (továbbiakban: IRM. rendelet)
elıírásait, továbbá az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, az
élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredeti melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok
megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendeletben, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló 41/1997. (V.28.) FM rendeletben és a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben foglalt
rendelkezéseket is.
A felülvizsgálat mellett szólt az is, hogy a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15. napján történı
hatályba lépésével az 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen szabálysértési tényállást
kizárólag törvény határozhat meg. A törvény 254. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati
rendeletek szabálysértési rendelkezéseit 2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni.
A felülvizsgálat során bebizonyosodott, hogy a módosítás a rendelet jelentıs részét érintette volna,
ezért egy új állattartási rendelet megalkotása vált szükségessé.
A rendelet szerkezetét tekintve nem volt áttekinthetı, ezért az azonos témájú rendelkezı részek,
paragrafusok új csoportosításba kerültek.
Az új rendelet alkotása során a régi rendelet egyes paragrafusai változatlan formában megmaradtak,
mások módosultak, illetve új rendelkezések kerültek beépítésre.
Fontos változás a rendeletben, hogy a felsıbb szintő jogszabályok megalkotása miatt kikerültek a
kedvtelésbıl tartott állatok létszámának korlátozására vonatkozó elıírások.
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További változás, hogy a megunt, vagy egyéb okból feleslegessé vált állatok további sorsáról az
állatvédelmi szempontok figyelembe vételével lehet rendelkezni.
Elızetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az állattartók és szomszédjaik jogainak és érdekeinek összhangba hozásával javulás várható az
állattartás körülményeiben.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A kedvtelésbıl tartott állatok létszámkorlátozás nélküli tartása várhatóan befolyásolni fogja a
lakókörnyezet kialakult rendjét, az ezzel kapcsolatos eljárásjogi helyzetekre a hivatal munkatársai
felkészültek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az állattartással kapcsolatos helyi szabályozások pontosításával az állattartással érintett lakosság
panaszbejelentéseinek a csökkenése várható.
4. A jogszabály megalkotásának
következményei:

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl
szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15. napján történı hatályba lépésével szabálysértést nem
rendelhet el önkormányzati rendelet. Erre a jogszabályra, valamint a jogszabályszerkesztés új
elveire figyelemmel vált szükségessé a jogszabály felülvizsgálata. A szabálysértési rendelkezések
miatti felülvizsgálat határideje az önkormányzati rendelet esetében 2012. május 31-e. Ezen
határidı elmulasztása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Önkormányzatunknál a fenti feltételek jelenleg biztosítottak. Az elıterjesztést elıkészítı kollégák
munkaköri leírásában szerepel a rendelet-tervezet elkészítése.
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselıtestület elé.

Lajosmizse, 2012. május 31.
Basky András sk.
polgármester
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elıterjesztés melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati
rendelete
az állatok tartásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
4.1.i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendeletet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetre, aki vagy amely
állattartással foglalkozik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel mőködı
állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepre,
állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, állatkereskedésre, laboratóriumi
kísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. állat: haszonállat, kedvtelésbıl tartott állat;
2. haszonállat: gazdasági haszonszerzés céljából tartott állat;
3. kishaszonállat: baromfi, házinyúl, húsgalamb, prémes állatok;
4. nagyhaszonállat: szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly, sertés, juh, kecske.
2. Az állattartás általános szabályai
3. §
(1) Állatot csak a közegészségügyi, az állatvédelmi, az építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok, valamint az e rendeletben foglaltak betartásával lehet tartani.
(2) Az állattartás általános szabályaira az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló törvény (a
továbbiakban: Ávtv.) rendelkezései az irányadók.
4. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az Ávtv.-ben foglaltakon túl
a) a létesítmények tisztaságáról és rendszeres fertıtlenítésérıl,
b) a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
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(2) Az állattartó az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl köteles
gondoskodni.
(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı elhelyezésérıl
gondoskodni.
3. A haszonállattartás különös szabályai
5. §
(1) A település belterületén önálló helyrajzi számmal rendelkezı ingatlanon engedély nélkül csak
a családi szükségletnek megfelelı számú haszonállat tartható.
(2) E rendelet alkalmazása szerint családi szükséglet a haszonállatokból:
a) ló, szarvasmarha:

4 darab,

b) juh, kecske:

10 darab,

c) sertés:

10 darab,

d) baromfi:

60 darab,

e) nyúl, húsgalamb, prémes állat:

25 darab.

(3) A település külterületén haszonállat korlátozás nélkül tartható.
(4) A település belterületének határától, a beépítésre szánt lakóövezettıl, különleges, vegyes,
kereskedelmi és szolgáltató övezettıl számított 500 m-en belül a belterületre vonatkozó
állattartás szabályait kell alkalmazni.
(5) A nagylétszámú állattartó telep létesítésére az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
FM rendelet rendelkezései az irányadók.
6. §
(1) A haszonállatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló és tároló
létesítmények kialakítása az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával történhet.
(2) A (1) bekezdés szerinti építmények megvalósítása során alkalmazandó védıtávolságokat kivéve az 5. § (5) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket - a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 1. mellékletében meghatározott építmények csak a fıépület mögött, annak
takarásában építhetık meg, de az építményeknek a szomszédos telekre, közterületre
semmiféle nyílása nem lehet.
4. A kedvtelésbıl tartott állatok tartásának különös szabályai
7. §
(1) A kedvtelésbıl tartott állatok tartására a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) A veszélyes állatokra a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
szabályairól szóló KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet rendelkezései az irányadók.
(3) A telek, ház, vagy lakás bejáratán harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell
szembetőnıen elhelyezni.
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5. Állati eredető melléktermékek ártalmatlanítása
8. §
(1) Az állati eredető melléktermékek kezelésére a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredető
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló VM rendelet
rendelkezései az irányadók.
(2) Az állati eredető melléktermékek győjtésérıl és ártalmatlanításáról az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló törvényben foglalt esetekben Lajosmizse Város Önkormányzata
köteles gondoskodni.
6. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2012. ……… napján lép hatályba.
10. §
(1) A haszonállatot tartó állattartó a nem az e rendelet szerint folytatott állattartást a rendelet hatályba lépését követıen 2012. december 31. napjáig köteles a rendeletben foglaltaknak megfelelıen megváltoztatni, vagy az állattartást megszüntetni.
11. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról
szóló 22/2008. (IX. 11.) önkormányzati rendelete.

Basky András

Kutasiné Nagy Katalin

polgármester

jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……..

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a …./2012.(…) önkormányzati rendelethez

A.

B.

C.

melléképület,
építmény

védett létesítmény

védıtávolság (m)

1.

baromfi ól, sertés ól, lakóépület
istálló

10

2.

állatkifutó

ásott- vagy csıkút

15

3.

lakóépület,
zárt falazatú, szigetelt
ásott- vagy csıkút
trágyatároló

15
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