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Tisztelt Képviselő-testület!

Az állattartásra vonatkozó központi jogszabályok módosulásával felülvizsgálatra szorulnak a helyi
rendeltek. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény kimondja,
hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható, továbbá az
állatok védelméről és kírnéletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény csak a kedvtelésből tartott állatok
tartásának szabályozására hatalmazza fel az önkormányzatokat.

A fenti jogszabályok módositásának célja az volt. hogy az önkormányzati rendelet ne szabályozzon
bizonyos tárgyköröket; központi jogszabályok fogalmát ne ismételje. azoktól eltérő funkciót ne álla
pitson meg; építési szabályzatban rendezendö kérdéseket ne szabályozzon az állattanási rendeletben;
magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket ne tartalmazzon.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 4 1/2010. (11.26.) Korm.rendelet pe
dig szabályozza a nem haszonállat tartás szabályait is. A panaszbejelentések kivizsgálásával, amelyek
általában az ebtartásra vonatkoznak, ezt a jogszabályt alkalmazzuk. A leírtak alapján javasoljuk a
helyi rendeletünk hatályon kívül helyezését.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján ajogszabály
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy annak társadalmi. gazda
sági, költségvetési, környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. A szabályozás alkalma
zásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak. Az állattartás helyi
szabályairól szóló 17/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének az
elmaradása, mulasztásban megnyilvánuló jogsértést jelentene. A fenti leírtak alapján javasoljuk a
mellékelt reudelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.
Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. -a alapján az előterjesztésben kifejtettek ajog
szabály indokolása is.
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Kérem a T. Képviselö-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelenervezet elfo
gadását.

Békés, 2017. október 10.

l’só ábor
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.... (
önkormányzati rendelete

Az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2013. (VI.28.) Számú önkormányzati rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekez
dés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva. valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében fog
laltak szerint az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2013.
(Vl.28.) számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. *
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ás az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. október....

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

Á rendelet kihirdetésre került: 2017. október

Tárnok Lászlóné
jegyző
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