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Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
27/2012. (IX. 14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról szóló
6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Hatályát veszti Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése, 7.§ és 10. §-a.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2-4. melléklete.
2. §
(1) E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
27/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Marcali Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése szerint a helyi
társadalmi viszonyok rendezésére a törvényben kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályaira
vonatkozóan 6/2004. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletet alkotott.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet
ellentétes.
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.)
módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§-a szerint az Éltv. 6.§-a kiegészült azzal az előírással, miszerint
„Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”
A rendelkezés alapján a helyi rendeletünkből az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó előírásokat hatályon kívül
kell helyezni.
A fentiek alapján helyi önkormányzati rendelet a magasabb szintű jogszabályban meghatározott tartási
szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő, további tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket.
A rendelkezés 2012. október 1-jén lép hatályba.
A javasolt módosítás kapcsán több probléma is felmerülhet. A haszonállattartás korlátozásának enyhülése miatt
várhatóan növekedni fog a környező lakóközösséget érintő panaszos, birtokvédelmi és állatvédelmi bejelentések
száma.
Az építésügyi jogszabályok alapján azonban továbbra is ellenőrizhetők lesznek a kötelezően betartandó
védőtávolságok, valamint nagyobb hangsúly helyeződik az állategészségügyi szabályok betartására.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
(továbbiakban FVM rendelet) szabályozza.
Az állat tartása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávtv.),
valamint az FVM rendelet szabályainak betartásával történhet.
Az Ávtv. szabályozza az állattartó kötelezettségeit az állattartás körülményeivel kapcsolatban is,
felhatalmazására született a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet. E jogszabályok alapján a jegyző
államigazgatási hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén
meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állattartást
korlátozhatja, megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki.
Marcali, 2012. augusztus 30.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

