Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2001. (X. 26.) önk. rendelete

az állattartás rendjéről szóló 22/2001. (VI. 22.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állattartás rendjéről
szóló 22/2001. (VI. 22.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:
“A civil szervezetekkel való együttműködés”
17. §
(1) Az ebtartással kapcsolatos jelen helyi rendelet feladatainak hatékony végrehajtása érdekében az Önkormányzat a kulturált kutyatartás elősegítésére szerveződött civil szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet és a (2) bekezdésben megjelölt átvállalt feladattal arányos mértékben anyagi eszközökkel azokat támogathatja.
(2) A civil szervezetek által átvállalható feladatok az alábbiak lehetnek:
a kerület közterületén az ebek által okozott szennyeződés rendszeres eltávolítása
a kulturált kutyatartás normáinak, továbbá a jelen rendeletben foglalt ebtartással kapcsolatos kötelezettségek propagálása, betartásuk segítése
 az önkormányzat hatósági eljárási cselekményei végrehajtásának segítése.



(3) Az önkormányzat által korábban biztosított, a jelen rendeletben megfogalmazottak végrehajtását elősegítő anyagi eszközök felhasználásáról készült pénzügyi elszámolás nélkülözhetetlen feltétele az új támogatási igény bejelentésének.
18. §
(1) A 17. § (1) bekezdésében megjelölt civil szerveztek támogatási igényükkel a polgármesterhez fordulhatnak, aki az Egészségügyi Bizottság és a Városműködtetési Bizottság
szakmai véleményének kikérésével dönt a támogatás formájáról és mértékéről.
(2) A támogatás pénzügyi alapját az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
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(3) A támogatás megítélésénél az átvállalt feladat fontossága és kivitelezhetősége mellett a
civil szervezet taglétszámát és a feladathoz biztosított önrészt is figyelembe kell venni.
2. §
(1) A R. 17. §-a 19. §-ra módosul.
(2) A 17. § kiegészül az alábbi bekezdéssel, amely a (8)-as számozást kapja:
“(8) Civil szervezetek: a jelen rendelet vonatkozásában azon szervezett közösségek (egyesületek, körök), amelyek Józsefváros területén a kulturált kutyatartás elősegítésére alakultak,
vagy olyan már meglévő szervezett közösségek (egyesületek, körök) amelyek a kulturált
kutyatartás elősegítését tevékenységi körükbe felvállalják, alapító okirattal, jogszabályban
előírt létszámú tagsággal, működésükhöz szükséges feltételekkel rendelkeznek.”
3. §
A R. 18. §-a 20-ra, a 19. §-a pedig 21-re módosul.
4. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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