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Tisztelt Képviselı-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján az elavult, szükségtelenné vált, illetıleg az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintő szabályozást
megvalósító jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatának lefolytatásáról, illetve
arról, hogy az ilyen rendelkezések módosításra vagy hatályon kívül helyezésre
kerüljenek, önkormányzati rendelet esetében a jegyzı gondoskodik.
A hatályos jogszabályok alapján elvégezett felülvizsgálat eredményeképpen az
állattartásról szóló 4/2001. (II.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé az alábbi indokok alapján:
Egyrészt az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII. 2.) számú határozatában megállapította, hogy a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) megalkotását
követıen a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet helyi
önkormányzatok képviselıtestületének biztosított jogalkotási tárgy. Az állatok
tartása a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) és a Korm. rendelet szabályainak betartásával történhet. Az állattartó és az állattartással érintett személyek (környezı lakóközösség) jogosultságaira
és kötelezettségeire is vonatkoznak az elıbb említett szabályok, tehát ha az állattartással érintett személyeket tartósan és szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk gyakorlásában az állattartás, akkor a Ptk. 191. §-a alapján a jegyzıhöz és a bírósághoz
fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítésére. Az Ávtv. szabályozza az
állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel kapcsolatban is, a felhatalmazására született a Korm. rendelet, valamint az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a jegyzı hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tőrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki. Ebben
természetesen kötve van a Korm. rendelet szabályaihoz is.
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Másrészrıl az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi XLVI.
törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-ában foglalt rendelkezés
új paragrafussal egészítette ki az eddigi szabályozást, melynek értelmében 2012.
október 1. napjától mezıgazdasági haszonállat tartását önkormányzati rendelet
nem korlátozhatja.
Ebbıl következik, hogy a mezıgazdasági haszonállatok tartására vonatkozóan a
helyi önkormányzati rendeletek csak 2012. szeptember 30. napjáig tartalmazhattak
korlátozó rendelkezéseket és ezt követıen a magasabb szintő jogszabályokkal való
összhang megteremtése érdekében hatályon kívül kell helyezni ezeket a szabályokat.
Fent írottak alapján a magasabb szintő jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében hatályon kívül kell helyezni állattartási rendeletünk
- haszonállatok tartására vonatkozó rendelkezéseit,
- a kedvtelésbıl tartott állatok tartására vonatkozó a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben már szabályozott rendelkezéseket, továbbá
- más felsıbb szintő jogszabályokban szabályozott állattartásokra vonatkozó rendelkezéseket.
Mindezek nyomán állattartási rendeletünk tartalmilag kiüresedetté, hatályban
tartása értelmetlenné válik.
Fenti indokok figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az állattartásról szóló 4/2001.
(II.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
/2012. ( ) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Káptalantóti, 2012. november 12.

Csom Károlyné
polgármester
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2012. (XI. …) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 4/2001. (II.12.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az állattartásról 4/2001. (II.12.) sz. r e n d e l e t e
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követı napon hatályát
veszti.

Csom Károlyné
polgármester

Benczik Zsolt
körjegyzı

