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7 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

 
 

Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Az állattartás helyi rendjét Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének az állattartás rendjéről 
szóló 9/2004. (VII.20.) rendelete szabályozza. 
A rendelet –leegyszerűsítve - kizárólag a kedvtelésből tartható állatok számát szabályozza a következők 
szerint: „Belterületen a családi házas beépítési lakótelken 3 db eb és 4 db macska és három hónapos korukig 
azok szaporulatai tartható az állategészségügyi szabályok betartásával.” 
 
Az utóbbi időben a településen tapasztalható állattartási problémák kezelése érdekében, valamint a 
településen tervezett állattartással kapcsolatos projekt megvalósítása és működése kapcsán felmerült az 
állattartással kapcsolatos szabályok felülvizsgálata, újra-szabályozásának igénye, szükségessége. 
Ezen kívül a képviselő-testület a 24/2010. (IV.1) határozatával arról döntött, hogy a településen tartható 
állatok számát – amiket jelenleg a Tolmács Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervről szóló 
2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet szabályoz - az állattartásról szóló helyi rendeletben kívánja 
szabályozni, és az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó védőtávolságokat – a hatályos védőtávolságok 
felülvizsgálatával - a helyi építési szabályzat megfelelő szakaszában kívánja szabályozni. 
 
Tekintettel arra, hogy az állattartás szabályainak újra-szabályozása a fentiek miatt szükségessé vált, és a 
hatályos rendelet szűkössége folytán a hatályos rendelet módosítása helyett célszerű ebben a kérdésben egy 
új, részletesebb, pontosabb önkormányzati rendeletet alkotni, javasoljuk, hogy minden állattartási téma e 
rendeletben kerüljön szabályozásra, így a tartható állatok száma, az állattartás legfontosabb – felsőbb 
jogszabályokban nem rögzített – helyi szabályai, valamint az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó 
védőtávolságok is. 
Tekintettel arra, hogy a tartható állatok száma és a védőtávolság az új önkormányzati rendeletben 
szabályozásra kerül, úgy ezt a témát egy másik helyi rendeletben nem kell szabályozni, ezért az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9.§ (10) bekezdése 
értelmében1 javasoljuk a 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet haszonállatok tartására vonatkozó melléklet 
hatályon kívül helyezését. 
 
Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet megtárgyalni, és az állattartás 
helyi szabályozásáról a rendelet elfogadásával döntést hozni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tolmács, 2010. június 2. 
 Tisztelettel: 
  
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 

                                                 
1 Étv. 9.§ (1) bekezdés értelmében: nem kell alkalmazni az Étv. 9.§ (2)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
(véleményezési eljárás) a településrendezési eszköz nem településrendezési szabályozási körbe tartozó előírásának 
hatályon kívül helyezése esetében. 


