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6 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

Lakossági kezdeményez az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. január 26-ai ülésén megtárgyalta az 
állattartásról szóló önkormányzati rendelet nagytestű haszonállat tartására vonatkozó módosítási 
kezdeményezést. 
A képviselő-testület a 8/2012. (I.26.) határozatával úgy döntött, hogy az állattartásról szóló 5/2010. 
(VI.17.) önkormányzati rendeletet a belterületen tartható nagytestű haszonállatok számának 
emelésével nem kívánja módosítani, tekintettel arra, hogy az állattartás tekintetében a lakosság tiszta, 
rendezett környezete és nyugalma érdekében a képviselő-testület szándéka és törekvése az, hogy az 
állattartás elsősorban a lakott területen kívül, külterületen történjen. 
Az elmúlt napokban a rendeleti módosítást kezdeményező állattartó, valamint további két állattartó 
újabb levélben kezdeményezte a belterületen tartható nagy testű haszonállatok számának emelését. (A 
lakossági levelek az előterjesztés mellékletét képezik.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az újabb lakossági kezdeményezések alapján szíveskedjen 
ismét megtárgyalni a rendelet módosítás kérdését, és szíveskedjenek a rendelet módosításának 
szándékáról döntést hozni. 
   
Tolmács, 2012. február 9. 
  Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
 
„A” alternatíva: 
 
……/2012. (II.14.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete fenntartja a 8/2012. (I.26.) számú határozatát, 
miszerint az állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) önkormányzati rendeletet a belterületen tartható 
nagytestű haszonállatok számának emelésével nem kívánja módosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
„B” alternatíva: 
 
……/2012. (II.14.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakossági kezdeményezések és indokok alapján 
az állattartás módosítására vonatkozó 8/2012. (I.26.) határozatát hatályon kívül helyezi, és úgy dönt, 
hogy állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) önkormányzati rendeletet módosítani kívánja oly módon, 
hogy a belterületen tartható nagytestű haszonállatok száma legfeljebb …. darab állatra megemelésre 
kerüljön. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a rendelet e határozat tartalma 
szerinti módosítását a képviselő-testület következő ülésére készítse elő és terjessze a képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:   polgármester, körjegyző 


