
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete      

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018.(IX….)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés       
a) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet. 

   2.§ 

Jelen rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné 
polgármester             jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember  …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Ügyiratszám: K/1903/1/2018.                                                        4. számú előterjesztés  
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló ../2018. (IX…..) önkormányzati rendelete 
 

I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján az elavult, szükségtelenné vált, 
illetőleg az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító 
jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatának lefolytatásáról, illetve arról, hogy az ilyen 
rendelkezések módosításra vagy hatályon kívül helyezésre kerüljenek, önkormányzati rendelet 
esetében a jegyző gondoskodik. A hatályos jogszabályok alapján elvégzett felülvizsgálat 
eredményeképpen a következők kerültek megállapításra: 
 
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 
Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. § rendelkezése szerint az Éltv. 6. §-a 
kiegészül azzal az előírással, miszerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati 
rendeletben nem szabályozható.” A rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó 
előírásokat hatályon kívül kell helyezni. 
 
E témával összefüggésben az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2) AB határozatában arra 
világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó 
országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályozása nem lehet helyi önkormányzati képviselő-testületeinek jogalkotási tárgya, vagyis 
helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl nem 
állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. 
 
Továbbá a fentiekben említett jogszabályokon túl az állattartást szabályozza a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény is.  
 
Mindezek tehát azt támasztják alá, hogy az állattartásról szóló önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) hatályos szabályozásai egyrészt olyan általános érvényű állattartási 
szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más központi jogszabályok tartalmaznak, így ezek 
részben feleslegesek, részben jogszabályba ütköző szabályok, másrészt olyan speciális 
rendelkezéseket tartalmaz, melyek helyi rendeletben való szabályozásra nincs törvényi 
felhatalmazás, tehát jogszabályellenes, ezért javasoljuk a Rendelet hatályon kívül helyezését. 
             
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, 
és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot. 
 
 



Rendeletalkotási javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kéthely Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének …………./2018. (IX…) önkormányzati rendeletét az 
állattartás szabályairól szóló 7/2000. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.          

2018. szeptember 17. 

Molnár Balázs 
polgármester 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

Előterjesztés az állattartás szabályairól szóló 7/2000.(IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  
helyezéséhez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A tervezetnek – a hatályon kívül helyezés okán - 
társadalmi, gazdasági hatása abban mutatkozik meg, 
hogy az állattartási rendelet túlszabályozó, egyes 
területeken megkötő rendelkezései megszűnnek. 
A magasabb szintű jogszabályok részletesen 
tartalmazzák az állattartással kapcsolatos szabályokat, 
így a tárgykörben helyi rendelet alkotása nem indokolt. 

A tervezetnek - a hatályon kívül 
helyezés okán - költségvetési hatása 
nincs. 

A tervezetnek - a  
hatályon kívül  
helyezés okán - 
környezeti és  
egészségi 
következmények nem 
keletkeznek. 

A tervezet újabb 
adminisztratív terhet 
nem jelent. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) 
bekezdése írja elő, azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait figyelembe véve a jegyző gondoskodik az önkormányzati 
rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról és a 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről. Jogszabályváltozásra tekintettel szükséges a helyi állattartási rendelet hatályon kívül helyezése. A rendeletalkotás a magasabb 
szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt vált szükségessé. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


