
Budapest Józsefvá ľosĺ onkoľmá nyzat

Képvise|ő-testü let e számár a

Tisztelt Képvis elő.testiilet!

A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének a
Józsefulírosi onkormźnyzat á||attartási ľendjéről szőllő 3212004. (VII. 03.) önkoľmźnyzati
ľendelete (a továbbiakban: állattaľtási rendelet) megalkotása őta hatáIyba lépett magasabb
szintÍi jogszabźiyok alapvetően megvá|toztattákahelyi jogalkotás tárgyköľét és lehetőségeit.

A jogalkotő 2004. óta tcibbszöľ módosította az állatok védelméről és kíméletéről szóló
)O(VIII. tĺiľvényt (a továbbiakban: állatvéđelmi tĺirvény). A kedvtelésből tartott állatok
t;ľtásáró| és forya|mazásálrő| szóló 4Il20|0. (II. 26.) Koľmányrendelet tarta|mazza a
kedvtelésből taľtott állatok tartására és az állatokkď való bánásmódra vonatkozó
rendelkezéseket. A Kormĺĺnyľendelet részletes szabźlyokat foga|maz meg az állatok tartásźra,
taľtási helyéľe, a taľtási hely méretéte, az állatok táplállásaÍa és közeľü|etitaÍtő7kodásara is.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgĺíľmester

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2012.július 19. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a JózsefváľosÍ Onkoľmányzat állattartásĺ ľendjéről sző|ő 32t2004. (WI.
03.) tinkormánvzati ľendelet hatálvon kívül helvezéséľe

A napirendet ayíWzáľt ülésen kell tlíľgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeľtĺ/1g[gĘ[lgľt
szav azattöbb ség sziiksé ges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmźtr a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az e|óteriesztés meetárwalását.



A Koľmányrendelet úgy hataľozza meg az á||attartás módját, hogy az az áLIat teľmészetes
viselkedésének biztosítasa mellett e tevékenység taľtósan és sziikségtelenül ne zavarja a
köľnyező lakóközösség kialakult élet-, és szokásľendjét. Az áIlatok taľtása az á|Iatvéde|mi
tĺiľvény, a Kormĺĺnyrendelet és a Polgari Tĺirvénykĺinyv (a továbbiakban: Ptk.) szabźiyainak
betartásával torténhet. Az źi|attartő és az állattaľtással éľintett személyek (kĺĺmyező
lakóközösség) jogaira és kötelezettségeiľe is vonatkoznak a fenti szabályok, tehát ha az
állattartással érintett személyeket tartósan és szükségtelentil zavaĺja ingatlanuk biľtoklásában
az á||attartás, akkor a Ptk. a|apjźn a jegyzőhöz és a bíľósághoz fordulhatnak biľtokvédelmi
igényĹik éľvényesítéséľe. Az állatvédelmi törvény szabźĺ|yozza az źilattartó kötelezettségeit az
á|Iattntás kĺirĹilményeivel kapcsolatban is.

Ezen jogszabályok a|apjan a jegyzo hatósági jogkĺiľben e|jźlrva az áIlatvédelmi és á||attaĺtási
szabályok megséľtése esetén meghatźrozott cselekmény végzésére, tiĺrésére vagy
abbahagyásĺíra kötelezhęti az á|Iattartőt, korlátozhatja, megtilthatja az á||attartást, továbbá
bírságot szabhat ki.

Tekintettel a helyi önkoľmanyzatok'rő| szőlő |990. évi 16.$ (1) bekezdésben foglaltakľa -
miszerint a képviselő-testĺilet a törvény által nem szabźt|yozott helyi taľsadalmi viszonyok
ľendezésére, továbbá törvény fe|hata|mazása a|apján' annak végrehajtásĺĺľa önkoľmźnyzati
rendeletet alkot - a kedvtelésből taľtott állatok taľtásĺínak szabźůyozása nem lehet a helyi
önkoľmanyzat képviselő-testiiletének biĺosított jogalkotasi tárgya.

Fenti indokok alapján kérem a tiszte|t Képviselő-testĹiletet az źi|attartási rendelet hatályon
kívül helyezésére.

A képviselő-testület hatásköre az Alapttirvény 32. cikk, valamiĺt az o*. 16. $ (1)
bekezdésében fo glďtakon alapul.

Budapest, 20|2.július l0.

Töľvényességi ellenorzés :

Rimĺán Edina
jegyző

nevében és mesbízásábólt /r,, ĺ
ł,f lftk.łr

Dľ. Mészar Erika
a|jegyz(5 2012 JÚL 10.
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i Budapest Fővaros VIII. keľĹĺlet Józsefuáľosi onkoľmanyzat Képviselő.testĹilete az
l Alaptörvény 32. cikl.l (2) bekezdésében meghataľozott jogalkotási hatáskörében, valamint a

helyi ĺinkomlźnyzato|r.łől szóló 1990. évi LXV. töľvény 16.$ (l) bekezdésébeĺ szabźiyozott
feladatkörében eljaľva a kcivetkezőket rendeli el:

1.$ Hatalyát veszti a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat állattaľtási rendjéről sző|ő 3fl2004. (VII.
03.) önkoľm źnyzati rendęlet.

2.$Ez a rendelet 20|2. augusztus l-jén lép hatalybaés20|2. augusztus 2-ánhatá|yéúveszti.

Budapest, 20|2.július ...

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgĺíľmester



Indokolás

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuĺíľosi onkormányzat állattaľtási ľendjéről sző|ő 3212004. (Vľ. 03.) önkormźnyzati
rendelete (a továbbiakban: á|Iattartási ľendelĐ męalkotása őta hatźiyba lépett magasabb
szintíĺ jogszabá|yokalapvetően megváltoaaftfü a helyi jogalkotas tárgykörét és lehetőségeit.

A jogalkotő 2004. óta tĺlbbszĺir módosítotÍa az állatok védelméľől és kíméletéľől szóló
)O(VIII. tĺirvényt (a továbbiakban: álłatvédelmi törvény).

A kedvtelésből tartott állatok tartásrĺról és foľgalmazásáľól szóló 4ll20l0. (II. 26.)

Kormĺĺnyrendelet 13.17.$-a tarta|mazza a kedvtelésből taľtott állatok ÍartźLsáÍa és az álłatokkal
való bánásmódra vonatkozó rendelkezéseket.
A Kormĺĺnyrendelet részletes szabályokat foga\maz meg az állatok tartásźna, taľtási helyére,
méretére, az á||atoktźlp|á|ásźlta es a közteľületi taľtózkodásiĺra is.

Tekintettel a helyi önkormányzatok'rő| szóló 1990. évi 16.$ (1) bekezdésben foglaltakĺa -
miszeńnt a képviselő-tęstiilet a törvény által nem szabá|yozott helyi tarsadalmi viszonyok
ľendezésére, továbbá törvény felhata|mazása alapjĺán, annak végrehajtásaľa önkoľmźnyzati
rendeletet alkot- a kedvtelésből tartott állatok taľtásanak szabźůyozása nem lehet a helyi
önkormányzat képviselő-testiiletének biztosított jogalkotási tngya és ezért indokolt a rendelet
hatalyon kívtil helyezése.


