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  Elıterjesztés 3. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. október 25-i ülésére 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rende-
lete az állatok tartásáról szóló 22/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye-
zésérıl 

Az elıterjesztést készítette: - Bai Tímea tanácsos 

    Hatósági Iroda 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság 

Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska 

 aljegyzı 

 Kutasiné Nagy Katalin s.k. 

 jegyzı 
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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. október 25-i ülésére 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rende-
lete az állatok tartásáról szóló 22/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye-
zésérıl 

Iktatószám: I./10518/2/2012. 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló 22/2012. (VI. 01.) 
önkormányzati rendeletének elfogadása óta olyan jogszabályi változások léptek életbe, amelyek 
ismételten szükségessé tették a rendelet azonnali felülvizsgálatát. 

Az Országgyőlés a 2012. évi XVIII. törvénnyel módosította és kiegészítette az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi XLVI. törvényt (a továbbiakban: Törvény). 2012. október 1-én 
lépett hatályba az élelmiszerláncról szóló törvény 6. § (6) bekezdése, amely rendelkezik arról, hogy 
mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A rendelkezéshez a 
jogalkotó indokolást nem főzött. Ennek alapján az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó 
szerv javasolta a helyi rendeleteknek a haszonállatok tartását korlátozó szabályozások felülvizsgálatát 
és hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy a haszonállatok tartásának önkormányzati 
rendeletben történı szabályozásával szemben törvényi tiltás állt elı.  

Figyelemmel kell lenni a Törvény 6. § további rendelkezéseire is. Ennek alapján haszonállatot tartani 
csak e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban elıírtaknak megfelelı helyen és módon szabad. 
Ezek a rendelkezések és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok meghatározott keretet adnak az állatok 
tartásának, az általuk szabályozott tárgykörökre tekintettel a haszonállatok vonatkozásában nem 
maradt lehetısége a helyi szabályozásnak.  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Fıosztálya által kiadott 
tájékoztatás szerint továbbra is hatályos az országos településrendezési és építési követelményekrıl 
szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 36. § (5) bekezdésének rendelkezése. Ennek 
alapján az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való 
elhelyezésére irányadó védıtávolságokat és más építési feltételeket – a közegészségügyi és az 
állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi következmények meghatározásával – az állattartásról 
szól helyi rendeletben kell megállapítani. Ugyanakkor az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése alapján 
csak törvény adhat rendeletalkotási felhatalmazást az önkormányzatoknak. Miután az állattartási 
szabályozási tárgykör keretei nagyon leszőkültek, célszerően a helyi építési szabályokban kerülhet sor 
a védıtávolságok meghatározására.  

Arra tekintettel is, hogy az állattartás másik nagy területének, a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának 
helyi szabályozása a 2010-ben megalkotott kormányrendelet óta nem a helyi önkormányzatok 
képviselı-testületének biztosított jogalkotási tárgy, így javaslom az állatok tartásáról szóló 22/2012. 
(VI.01) rendelet hatályon kívül helyezését.  

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 

Elızetes hatásvizsgálat: 
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1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Nem mérhetı hatás. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Nem mérhetı hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Nem mérhetı hatás. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításának 2012. 
október 01-i hatályba lépésének következtében szükséges a rendelet megalkotása. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A fenti feltételek biztosítottak. 

Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 

Lajosmizse, 2012. október 10. 

 Basky András 

 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete az állatok tartásáról szóló 22/2012. (VI.01.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. § 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról 
szóló 22/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelete. 

2. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 Basky András Kutasiné Nagy Katalin 

 polgármester jegyzı 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. …….. 

 Kutasiné Nagy Katalin 

 jegyzı  


