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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Képviselő-testület 2010. évben alkotta meg az állattartásról szóló 24/2010. (VI.29.) 

önkormányzati rendeletét. A rendeletalkotás óta megváltozott jogszabályi környezet miatt 

szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata.  

 

A felülvizsgálat során áttekintettük, hogy az állatok tartására vonatkozó magasabb szintű 

jogszabályok milyen társadalmi viszonyokat szabályoznak arra tekintettel, hogy 

önkormányzati rendeletekben nem ismételhető meg az Alaptörvény, illetve a magasabb szintű 

jogszabály rendelkezése, amelyekkel az önkormányzati rendelet az Alaptörvény alapján nem 

lehet ellentétes. 

 

A felülvizsgált önkormányzati rendelet jogszabályi környezete: 

 

- 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről  

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

 

- 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről  

- 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról  

- 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról  

- 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az 

állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes 

feladat- és hatásköreiről  

- 8/1999. (VIII.13. ) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról 

és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól 
- 32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól 

- 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

- 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól  
- 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról. 

 

 

 

A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, szinte minden felmerülő állattartási kérdést 

központi jogszabályok rendeznek, így a helyi jogalkotás lehetősége meglehetősen beszűkült, 

ezért a rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására teszünk javaslatot, 

melynek tárgya az ebek futtatására kijelölt területek megnevezése lenne.  

 

Az ebek futtatására kijelölt területként a jelenleg hatályos rendeletben meghatározottak 

továbbra is érvényben maradnak. Az ebek futtatására kijelölt közterületeken póráz nélkül, de 

felügyelet alatt engedhetők el a kutyák.  

 

 

 



Az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése szerint: az állattartó építmények elhelyezésének feltételeit 

a helyi építési szabályzat állapíthatja meg. A helyi építési szabályzat megfelelő módosítása 

érdekében a szükséges előkészítő munkákat megkezdjük.  

 

 

 

A rendelet hatályon kívül helyezése hatásainak vizsgálata 

A rendeletalkotás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) –

(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az állatok tartására vonatkozó magasabb szintű jogszabályok szinte valamennyi állattartási 

kérdést rendeznek, ezért társadalmi, gazdasági hatása a hatályon kívül helyezésnek nincs. Az 

ebek futtatására kijelölt területek körét az új szabályozás nem bővíti. A rendelet-tervezetnek 

költségvetési hatásai nincsenek. 

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi következményei 

nincsenek. 

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek. 

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését a megváltozott jogszabályi 

környezet-, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés indokolja,  

 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-

tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2015. október 20. 

 

 

 

  Talabér Márta 

    polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

…/2015. (          ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

az ebek futtatására kijelölt területekről 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Ebet futtatni Várpalota város területén kizárólag az alábbi területeken lehet: 

 

a) Várpalotán az alsóvárosi temető Ny-i oldalában lévő 3242/7 hrsz-ú ingatlanon, 

b) Várpalotán az autóbusz pályaudvar feletti 1324/1 hrsz-ú ingatlanon, 

c) Várpalotán a Tési út melletti garázssortól É-ra lévő 0119/1 hrsz-ú ingatlanon,  

d) Várpalotán a Tési dombi garázssor felett lévő, véderdősáv körüli 472/18 hrsz-ú ingatlanon, 

e) Várpalotán a Szélhelyi úttól D-re lévő 4226 hrsz-ú ingatlanon, 

f) Várpalota Inota városrészben a Készenléti lakótelep melletti 4154/4 hrsz-ú ingatlanon. 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének az állattartásról 

szóló 24/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

V á r p a l  o t a ,  2015. október 29. 

 

 

 

 

          Talabér Márta                      dr. Ignácz Anita Éva 

                       polgármester     jegyző   

 


