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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2012. szeptember 29-i ülésén tárgyalta az állatok tartásáról és
védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.
A módosítás érintette mind a kedvtelésből tartott, mind a haszonállatok tartásának
szabályait. Előbbi indokolása az alábbiakat tartalmazta:
„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).”
A módosítással a képviselő-testület hatályon kívül helyezte a Rendelet kedvtelésből
tartott állatokkal kapcsolatos rendelkezéseit. Ebből az azóta eltelt időben több panasz
is származott. A problémát a jogalkotó is észlelte, ezért 2013. január 1. napjával az
alábbiakkal egészítette ki az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvényt: „Felhatalmazást kap a települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályait rendeletben határozza meg.
A fentiek miatt javaslom, hogy a 2012. szeptember 29-én elfogadott módosítás előtti
rendelkezésekkel egészítsük ki a Rendeletet. Tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy a Rendelet több rendelkezése (pl. gyepmesterrel, állati hulladékok
elhelyezésével kapcsolatosan) felülvizsgálat alatt van, emiatt a későbbiek során ismét
a testület előtt fog szerepelni a Rendelet módosítása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Társadalmi hatás:
A rendelet-módosítás a békés együttélést, az állattartásból fakadó viták, konfliktusok
és ebből következően a hivatalba érkező panaszok csökkentését szolgálja.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelettervezetnek gazdasági, költségvetési következményei nincsenek.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A hivatalba érkező panaszok száma csökkenhet, ugyanakkor az engedélyezés előírása
miatt az adminisztratív terhek növekedhetnek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A konfliktusok elkerülése, a város lakóinak pihenéshez való jogának érvényesítése
miatt a rendelet módosítása szükséges.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testülettől a rendelet-tervezet
elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2013.(…….) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról és
védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban
Rendelet) 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
(1) Többlakásos lakóépületben, társasházban 1db eb tartható, ebtenyésztés nem
folytatható. Ennél nagyobb számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján
lehetséges. A polgármester a kérelem elbírálása előtt köteles bekérni a
kérelmezővel közvetlenül szomszédos ingatlanok használóinak írásbeli véleményét.
(2) A többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban,
erkélyen és loggián ebet tartani tilos.
(3) A szuka együtt tartható a kölykeivel, azok hathetes koráig.”
2.§
A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§
(1) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3 db kutya tartható. Ennél nagyobb
számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján lehetséges. A polgármester
a kérelem elbírálása előtt köteles bekérni a kérelmezővel közvetlenül szomszédos
ingatlanok használóinak írásbeli véleményét.
(2) Ebet csak zárva tartott, bekerített udvarban lehet tartani. Több lakó által használt
közös udvarban eb csak kennelben tartható, kivéve, ha szabadon tartásához a
tulajdonosok, bérlőtársak írásban előzetesen hozzájárultak.”

3.§
A Rendelet 21.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Rendelet …./2013. (…./…..) önkormányzati rendelettel megállapított 9. §-t és
10. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az nem érinti a
2012. október 1. napja és a(z) …./2013. (…./…..) önkormányzati rendelet hatályba
lépésének napja közötti időszakban megkezdett állattartást.„
4.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

