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Sorszám: III/4. Tárgy:  Helyi állattartási rendelet 
módosítása  

Döntéshozatal módja: 
Elıkészítette: Dr. Csarnai Judit osztályvezetı 

Hatósági Osztály, 
Váczi Julianna osztályvezetı, 
Püski Imre elıadó 
Gazdálkodási Osztály 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Minısített többség az SZMSZ 
12. § (4) bekezdés a.) pontja 
alapján 
Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. október 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 
22/2007. (IV. 26.) rendelete 2007. májusában lépett hatályba.  Az azóta elmúlt idıszak gyakorlati 
tapasztalataiból kiindulva megállapítható, hogy a rendelet módosításra szorul. 

 
A rendelet 12. § (2) bekezdése mely kimondja hogy: 

 „12. § (2) Ha a tulajdonos nem szándékozik az ebet vagy egyéb állatot továbbtartani, ezt a 
szándékát köteles a polgármesteri hivatalnak bejelenteni, és köteles elhelyezésérıl gondoskodni, 
a gyepmesteri telepre (cím: Békés, IX. ker. 9., Krisztina-zug) saját költségére kiszállítani.” 
 

Véleményünk szerint ez szabályozás nagyon sok hátrányt jelent az Önkormányzat 
számára. A kutya – mint házi kedvenc – a lakosok saját tulajdonát képezi, ezért róluk a 
gazdáiknak kell gondoskodni. Sajnos kiderült, hogy az eb tulajdonosok többnyire csak a megunt, 
beteg, öreg kutyákat szállíttatták ki a gyepmesteri telepre, melyeket örökbe adni szinte lehetetlen. 
Többet már hónapok óta etetünk, ami csak az egyébként is magas tartási költségeket növeli. 
Mivel ezek az egyedek többnyire betegek, így az állatorvosi költségek is nınek, sajnos többnyire 
a végleges altatás szükséges, melynek költsége szintén jelentıs. Megállapítható, hogy évente ez 
legalább 40-50 kutyát jelent, melyek tartási illetve állatorvosi többletköltsége megközelíti az évi 
300 000,- forintot. A fenti indokok alapján javasoljuk a rendelet hivatkozott 12. § (2) 
bekezdésének hatályon kívül helyezését. 

A rendelet gyakorlati alkalmazása során merült fel az a probléma, miszerint nem ad 
egyértelmő szabályozást hatásköri viszonyokra. A rendeletbıl nem derül ki, hogy állattartási 
ügyekben ki és milyen hatáskörrel jár el (polgármester, jegyzı), és a fellebbezés módja és helye 
sem egyértelmő.  
Ezért szükségessé vált egy új, a haszonállat tartással kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 7/A. 
§ beépítése a rendeletbe, melybıl kiderül, 

a) hogy amennyiben az állattartó e rendelet szabályait megszegi, a polgármester elızetes 
figyelmeztetés után az állattartást megtilthatja, korlátozhatja, illetve szabálysértési 
eljárást kezdeményezhet, ha magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik; 

b) az állattartást – e helyi szabályozás alapján – megtiltó jogerıs határozat végre nem 
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hajtása esetén a polgármester – az állattartó költségére – elrendelheti az állat 
elszállítását, szükség esetén kényszer-értékesítését, ha az állat nem értékesíthetı, a 
kiirtását; 

c) aki a polgármester döntését sérelmesnek tartja, a döntés kézbesítését követı 15 napon 
belül fellebbezéssel élhet Békés Város Képviselı-testületéhez.” 

 
               A város belterületén, fıleg a tavaszi idıszakban folyamatos lakossági problémát jelent a 
nagymennyiségő méhtartás. A téli idıszakban a teleltetés miatt behozott szállító konténerekbıl, 
melyekbe 40-80 család (családonként 20-25 ezer db) méh található, az elsı tavaszi napsütésre 
kiözönlenek a méhek, és a környékben lakók már a saját udvarukra sem mernek sok esetben 
kimenni. Több esetben gyerekeket, allergiás felnıtteket csíptek össze, akik orvosi kezelésre 
szorultak. 

Kívánatos lenne, hogy a város belterületén ne lehessen nagyobb mennyiségő méhet 
tartani. Ezért javasoljuk, hogy a rendelet 5. §-a egy új (8) bekezdéssel kerüljön kiegészítésre, 
mely szerint Békés város belterületén ingatlanonként legfeljebb 6 család méh (hobby szinten) 
tartható, és a nagyvárosias lakóterületen méh tartása tilos legyen. 

 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a melléklet rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 

 
 

Békés, 2008. október 20. 
 
 
 

                                                                      Izsó Gábor 
                                                                      polgármester 

………………………. 
  Jogi ellenjegyzı 

………………………… 
   Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 

   …/2008. (X. 31.) 
 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
szóló 22/2007. (IV. 26.) rendelet 

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete annak céljából, hogy a településen 
egységesen érvényesüljenek az állattartással kapcsolatos közegészségügyi, állategészségügyi 
és szomszédjogi elıírások, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
  

1. § 
 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 22/2007. (IV. 26.) rendelet (a továbbiakban: R.) II. 
fejezet 5. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) Békés Város belterületén ingatlanonként legfeljebb 6 család méh tartható. Nagyvárosias 
lakóterületen méh tartása tilos.” 

2. § 
 

A R. II. fejezete az alábbi 7/A. §-al egészül ki: 
 

„ 7/A. § 
 

A haszonállat tartással kapcsolatos eljárási szabályok 
 

(1) Amennyiben az állattartó e rendelet szabályait megszegi, a polgármester elızetes 
figyelmeztetés után az állattartást megtilthatja, korlátozhatja, illetve szabálysértési 
eljárást kezdeményezhet, ha magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik. 

(2) Az állattartást – e helyi szabályozás alapján – megtiltó jogerıs határozat végre nem 
hajtása esetén a polgármester – az állattartó költségére – elrendelheti az állat 
elszállítását, szükség esetén kényszer-értékesítését, ha az állat nem értékesíthetı, a 
kiirtását.  

(3) Aki a polgármester döntését sérelmesnek tartja, a döntés kézbesítését követı 15 
napon belül fellebbezéssel élhet Békés Város Képviselı-testületéhez.” 

 
3. § 

 
A R. 12. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 
4. § 
 

E rendelet 1. §-a 2009. január 1. napján lép hatályba, egyebekben a hatályba lépés idıpontja 
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2008. november 1. napja. 
 
 
B é k é s, 2008. október 30. 
 
 
 
 
    Izsó Gábor sk.                                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
    polgármester                                                                         jegyzı 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2008. október 31-én 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                      jegyzı 
 


