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Tisztelt Képviselő-testület!
A jelen előterjesztés keretében az alábbi önkormányzati rendeletek módosítására
teszek javaslatot.
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2005.(XII.2.)
önkormányzati rendelettel szabályozta a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) rendelkezéseinek Dombóvár város területén
történő végrehajtását, valamint a városban alkalmazható legmagasabb
távhőszolgáltatási díjakat.
Az önkormányzati rendelet a Tszt.-vel összhangban Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölte meg, mint árhatóságot, a
távhőszolgáltatási díjak aktuális mértékének megállapítására.
Jogszabályi háttér módosulása megváltoztatta ezt a helyzetet, ugyanis a Tszt. 2011.
április 15-től hatályos 57/D. § (1) és (2) bekezdései szerint a távhőszolgáltatónak
értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt
intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát miniszteri
rendelettel kell megállapítani.
A jogszabály-változással megváltozott (megszűnt) az Önkormányzat árhatósági
szerepe a távhőszolgáltatás vonatkozásában, emiatt szükségessé vált a távhő
rendeletünk megfelelő módosítása.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2007. (VI.29.)
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban Rendelet) állapította meg az állatok
tartására és védelmére vonatkozó helyi szabályokat. Az időközben bekövetkezett
jogszabály-változásokra tekintettel javasolt a Rendelet felülvizsgálata. A jelen
előterjesztés keretében a következő két módosításra teszek javaslatot.
2.1. A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó szabályokat a 41/2010
(II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy az előbbi jogszabály a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról részletesen rendelkezik, megszűnt a helyi önkormányzatok fenti
tárgyra vonatkozó rendeletalkotási jogosultsága (ezt erősíti meg a 146/2011.
(XII. 2.) számú alkotmánybírósági határozat is).
2.2. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
6.§ (6) bekezdése 2012. október 1-jétől az alábbiak szerint fog rendelkezni:
„(6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható.”
A fenti jogszabály-módosítások miatt szükséges az állattartásról szóló rendelet
megfelelő módosítása. Tekintettel arra, hogy az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (5)

bekezdése értelmében az állattartás célját szolgáló épületek, helyiségek és
melléképületek tekintetében a védőtávolságokat és egyéb építési előírásokat
továbbra is a helyi önkormányzatnak kell rendeletben szabályoznia, javaslom
ezeket a rendelkezéseket továbbra is hatályban hagyni.

1. A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet.
A rendelet a 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapulvételével
állapítja meg a fás szárú növények védelmét biztosító helyi szabályokat. A
125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2012. augusztus 11-ével több ponton
módosította, ennek következtében a közterületen álló fa kivágásához már nincs
szükség a fával rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatához. A környezet
védelméről szóló önkormányzati rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében a
nyilatkozatot a polgármester jogosult kiadni, azonban a fentiek miatt ezt a
felhatalmazó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezetek
elfogadását!

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2012.(…….) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár
város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás
legmagasabb díjairól szóló 62/2005.(XII.2.) rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.
1.§
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város
területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól
szóló 62/2005.(XII.2.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 7.§ (1) – (7) bekezdése,
valamint az 1-2. számú melléklete.
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2012.(…….) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról és
védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban
Rendelet) 2.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Kedvtelésből tartott állatok: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló
kormányrendeletben meghatározottak.”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 4-5.§-a, 9-11.§-a, 13-16.§-a és 1-8. számú mellékletei.
3. §
A rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2012.(…….) önkormányzati rendelete
a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet
védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének 15.§ (4) bekezdése.
2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

