
3. NAPIREND                                                                                                   Ügyiratszám: SZA/298-3/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. július 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 7/2018. (V.24.) önkormányzati rendeletet a
május 17-i testületi ülésén fogadta el a képviselő-testület.  

A  mostani  módosításra  azért  van  szükség,  mert  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő
magatartás általánosságban került  megfogalmazásra,  ezért  részletesen meg kell  határozni,  hogy a
rendeletben foglalt mely szabályok esetén követik el a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást.

A tervezet szerint a rendelet alábbi szabályainak megsértése minősülne közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásnak:
- az  állatot  az  állattartással  érintett  közvetlen  szomszédok  nyugalmának  zavarása  (zaj,  bűz  stb.)

nélkül kell tartani, úgy, hogy az állat más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt
ne okozzon se személynek, se közösségnek.

- kedvtelésből  tartott  állatot  közös  udvarban,  kertben,  közös  tulajdonú  ingatlanon  csak  a
tulajdonos-, vagy a bérlőtársak írásbeli hozzájárulásával szabad tartani.

- tilos az állatot közterületen tartani, etetni, felügyelet nélkül szabadon engedni.
- az  üzemeltető  engedélyének  hiányában  tilos  a  kedvtelésből  tartott  állatot  beengedni,  bevinni

köznevelési  intézménybe,  egészségügyi  intézmény  területére,  közművelődési  intézmény
területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe vagy sportlétesítménybe.

- az  állattartó  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  kedvtelésből  tartott  állat  a  közterületet  ne
szennyezze.

- bekerítetlen ingatlanon – szőlőben,  kiskertben stb.  –  ebet  szabadon tartani  tilos.  Az állattartó
kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, és az ingatlan határait ne hagyhassa el.

- harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebek esetében a telek, ház, lakás bejáratán a
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati  javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásának
szabályairól  szóló  7/2018.  (V.24.)  önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja  és  …../2018.  (….)  számon  rendeletei  közé
iktatja.

Szentantalfa, 2018. június 27.

Kiss Csaba
 polgármester



Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2018. (    ) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 7/2018. (V.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(tervezet)

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  az  állatok  védelméről  és
kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény  49.  §  (6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján,  az Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott  feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  kedvtelésből  tartott  állatok
tartásának szabályairól szóló 7/2018. (V.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  az
ingatlanhasználó, aki e rendelet 2. § (2) bekezdésében, 3. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 6. §
(2)  és  (4)  bekezdésében  foglalt  szabályokat  megszegi,  kivéve,  ha  a  tevékenység  vagy
mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy
mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2018. július 10.

 
Kiss Csaba                                                       dr. Rozgonyi Viktória

                      polgármester                                                 jegyzőt helyettesítő aljegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A  2011.  január  1-jétől  hatályos,  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  – a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű  –  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b)  a  jogszabály  megalkotásának  szükségességét,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeit, és
c)  a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételeket”.

A kedvtelésből  tartott  állatok tartásának szabályairól  szóló rendelet  módosításáról  szóló
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet jelentősebb társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetnek jelentősebb környezeti és egészségi következménye nem várható.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei

A  rendelet  megalkotásának  szükségességét  az  általános  megfogalmazás  pontosítása
indokolja. A Tervezet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárását vonhatja maga után. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
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