ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. augusztus 26-i ülésére
Tárgy: Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja,
hogy „tilos a város területén lévő egészségügyi létesítmény (kórház, rendelő stb.) művelődési,
kulturális, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem, élelmiszer áruda, vendéglátóipari
egység, strand és uszoda, sporttelep területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy- és közepes
haszonállatot, 20 méteres védőkörzetben kishaszonállatot és prémes állatot tartani”.
Úgy gondoljuk, hogy a fent idézett rendelkezés több esetben indokolatlanul korlátozza az
állattartást, és ezzel a problémával már a gyakorlatban is találkoztunk. Ezért javasoljuk a fenti
rendelkezésből a művelődési és a kulturális intézményt, valamint a sporttelepet kivenni. Ezen kívül
javasoljuk, hogy az „egészségügyi létesítmény (kórház, rendelő stb.)” esetében a városrészeken
lévő, heti pár órában működő háziorvosi rendelőkre ne terjedjen ki a korlátozás. Továbbá az
„oktatási, szociális intézmény” helyett a „nevelési, oktatási, szociális intézmény”, a „strand és
uszoda” helyett a „termálfürdő és strand”, az „élelmiszer áruda” kifejezés helyett pedig a jogilag
korrekt „élelmiszert forgalmazó üzlet” kifejezés használatát javasoljuk. A „vendéglátóipari egység”
fogalom helyett azért javasoljuk a „melegkonyhás vendéglátó üzlet” megnevezést, mert csak a
meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, illetve sütő- és édesipari termékeket
forgalmazó vendéglátóhelyek esetében tartjuk indokoltnak a védőtávolság fenntartását.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólni arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak társadalmi hatása,
hogy területileg valamelyest kiszélesíti az állattartás lehetőségeit, ennek következtében azonban az
ezzel esetlegesen együtt járó zavaró hatások is megjelenhetnek. Ugyanakkor a tervezett rendszer
rugalmasabb, a gyakorlatban minden érintet fél számára nagyobb segítséget biztosít. A tervezett
rendeletmódosításnak nincs jelentős gazdasági és költségvetési hatása; környezeti és egészségi
következménye lehet az esetleges zavaró hatások (kellemetlen szag, rovarok) megjelenése.
Ugyanakkor a rugalmasabb rendszer következtében megvalósuló állattartás következménye lehet,
hogy helyben termelt élelmiszerek előállítása esetén csökken az összességében nagyobb környezeti
terhelés ami a távolról ideszállított áruk esetén tapasztalhaó.
A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása, bár
elképzelhető, hogy következményeként megnő az állattartással, birtokvédelemmel kapcsolatos
bejelentések száma.
A jogszabály megalkotásának szükségességét az előterjesztésben és az indokolásban megjelölt okok
indokolják. A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén továbbra is megmarad a szigorúbb
szabályozás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására!
Szentgotthárd, 2014. július 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Melléklet
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet
az állatok tartásáról szóló
27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tilos a város területén lévő kórház, orvosi rendelő – ide nem értve a városrészi
háziorvosi rendelőket –, nevelési, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem,
élelmiszert forgalmazó üzlet, melegkonyhás vendéglátó üzlet, termálfürdő és strand
területén és ezek 50 méteres védőkörzetében nagy- és közepes haszonállatot, 20 méteres
védőkörzetében kishaszonállatot és prémes állatot tartani.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év
………. hó …-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A rendelkezés megszüntet néhány általunk indokolatlanul szigorúnak tartott
korlátozást a haszonállatok tartása körében, valamint pontosítja a védendő létesítmények
megnevezését.
2. §-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

