
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. június 21-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 

előkészítése 
 
Iktatószám:                         9685/2012.    
 
Melléklet:                                   - 

 
A napirend előterjesztője:          Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:       dr. Vikor László hatósági és adóiroda vezetője 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ. 1. melléklet IV./C.) 5. pont 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság SZMSZ. 1. melléklet II./C.) 3. pont 
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: - 
 
 
 
 
  
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az állatok tartásáról szóló 20/1993. (VI.12.) önkormányzati rendeletünk teljes 
felülvizsgálatra szorul az időközben hatályba lépett központi jogszabályok miatt. 
 
Pontról pontra össze kell vetni többek között az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvénnyel, a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelettel, az Állat-egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelettel, a települési 
önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) 
Kormányrendelettel, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Kormányrendelettel, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) 
Kormányrendelettel, továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelettel. 
 
Az érintett szakhatóságokat is megkérdezve, továbbá az Alkotmánybírósági döntéseket 
is szem előtt tartva egyértelműen ki kell jelölni a jogalkotási lehetőségeink tárgyköreit, 
tisztázni kell állatvédelmi szempontból a hatásköröket, meg kell szüntetni azokat a 
helyi szabályokat, amelyekről magasabb szintű jogszabály már rendelkezett, 
ugyanakkor törekedni kell a hatályos egyéb önkormányzati rendeletünkkel való 
összhangra és a helyi társadalmi egyeztetésre is. 
 
A felsorolt célok érdekében javasolom, hogy határidő tűzésével írjuk elő a jegyző 
részére az új állattartásról szóló rendeletünk normaszövegének előkészítését és helyi 
társadalmi egyeztetését.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi szempontokra is tekintettel 
készítse elő az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet tervezetét, amelynek 
helyi társadalmi egyeztetését is folytassa le az érintett szakhatóságok bevonásával: 
 
1./ Pontosan meg kell határozni az önkormányzat jogalkotási lehetőségének 

tárgyköreit. 
 
2./ Meg kell szüntetni a magasabb szintű jogszabályok által már szabályozott 

rendelkezéseket, és hatásköröket. 
 
3./ Törekedni kell a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek való 

megfelelésre. 



4./ Figyelembe kell venni az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeletek utólagos 
normakontrollja során hozott határozatait. 

 
5./ Az érintett szakhatóságokat be kell vonni az előkészítésbe, továbbá le kell 

folytatni a helyi társadalmi egyeztetést az elkészült normaszövegről. 
 

 
Határidő:  2012. év szeptemberi rendes képviselő-testületi ülése 
Felelős:         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2012. június 13. 
         Polics József 
         Polgármester 
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