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E L Ő T E R J E S Z T É S    
 

A 18/2012. (VIII.10.) számú az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése 

 

 

Tisztelt képviselő-testület!  

 

Kétpó Község Önkormányzat képviselő-testülete a 18/2012. (VIII.10.) számon rendeletet 

alkotott a helyi állattartás szabályairól.  

 

Az élelmiszerláncról  és  a   hatósági   felügyeletről   szóló   2008.   évi   XLVI.   törvény   

(továbbiakban:   Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§ rendelkezése szerint 

az Éltv. 6.§-a kiegészült azzal az előírással, miszerint  

 

„Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.”   

 

A rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó előírásokat hatályon kívül kell 

helyezni.  

A  helyi  állattartás  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  hatályos  szabályozásai  

egyrészt  olyan  általános érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más 

központi jogszabályok tartalmaznak, így ezek részben  felesleges,  részben  jogszabályba  

ütköző  szabályok,  másrészt  olyan  speciális  rendelkezéseket  tartalmaz, melyek helyi 

rendeletben való szabályozására nincs törvényi felhatalmazás, tehát jogszabályellenes.  

 

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 vonatkozóan  

országos szintű  jogi  szabályozás  született,  így  a  kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jogalkotási tárgy, 

vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon 

túl  nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket.  

Az Alkotmánybíróság az olyan önkormányzati rendeleti szabályozást, amely az egy   

ingatlanon kedvtelésből tartott állatok számát a kormányrendelettel ellentétesen  szabályozza, 

alkotmányellenesnek minősítette.  

 

Mindezek tehát  azt  támasztják  alá,  hogy  az  önkormányzati  rendeletben  szabályozott  két  

téma,  a  haszonállatok tartásával  és  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásával  kapcsolatos  

szabályok  nem  tartoznak  a  helyi  jogalkotás kérdéskörei  közé,  ezért  javasoljuk  a  helyi  

állattartás  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül helyezését.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet fogadja el.  

 

Kétpó, 2012. október 12. 

 

Boldog István   



           polgármester  

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (X.…….) 

Önkormányzati rendelete 

 

A 18/2012. (VIII.10.) számú az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

( t e r v e z e t ) 

 

Kétpó Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete   

(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye  32. cikkének (2)bekezdése   

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi állattartás szabályairól szóló 18/2012. (VIII.10.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) hatályon kívül helyezéséről a következőket 

rendeli el.   

 

 

1.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Kétpó, 2012. október 12. 

  

  Boldog István         Finta Adrienn  

  polgármester                jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

A rendelet kihirdetve: 2012. október …………. 

 

        Finta Adrienn 

              jegyző 

 

 

 

 


