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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat állattartás szabályozásáról szóló 30/2012.(X.26.) sz rendelete, 
valamint a közterületek rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) sz rendelet 20.§ (2) 
bekezdése alapján a rendeletekben szabályozott önkormányzati hatósági 
ügyekben a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester jár el. 
 
1.) A közterület foglalási engedélyekkel kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
Budakalász közigazgatási területén 2014-es évben 30 közterület foglalási 
engedély került kiadásra. A közterület foglalási engedélyezési eljárások során az 
Önkormányzat számlájára 674.245.-Ft. közterület foglalási díjat fizettek be a 
kérelmezők.  
 

Közterület foglalás Darab Befizetett összeg % 
Árusítás,forgatás, 
reklám 

14 616.470.- Ft. 91.5 % 

Építőanyag tárolás, 
konténer elhelyezés 

16 57.775.- Ft. 8.5 % 

 
2.) Behajtási engedélyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
 
2014-es évben 30 behajtási hozzájárulás került kiadásra építőanyag 
beszállításával kapcsolatban.  
A behajtási hozzájárulási eljárások során az Önkormányzat számlájára 97.000.-
Ft. eljárási díjat fizettek be a kérelmezők.  
 
3.) Állattartási ügyben az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Az elmúlt években - a hatályos jogszabályi előírások szerint – az Önkormányzat 
újraszabályozta az állattartás helyi szabályait. (Az önkormányzatok rendeletben 
nem korlátozhatják a mezőgazdasági haszonállatok tartását és a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályozása sem lehet a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületének rendeletalkotási tárgya.) 
Az Ávtv. 2013. január 1. napjától hatályos szabálya ismét felhatalmazza az 
önkormányzatot, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait 
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megalkossa, de a helyi szabályozás továbbra sem ütközhet magasabb rendű 
jogforrásba. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet alapján a nem a polgármester, hanem a jegyző az állatvédelmi 
hatóság. Fentiek miatt 2014. évben Polgármester állattartási ügyekben nem 
hozott döntést.  
2014. évben 26 állattartással kapcsolatos ügy indult. Az állattartási ügyekben a 
bejelentések tárgya főleg eb tartással (16 esetben ), valamint haszonállatok 
tartásával kapcsolatos problémák (a tartott állatok száma, az állattartással 
kapcsolatos zavarás). A bejelentéseket megvizsgáltuk, a szükséges 
intézkedéseket megtettük (az állattartó tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi 
előírásokról, kötelezés annak betartására), mely eljárással a bejelentők által 
jelzett szabálytalanságok megszűntek, illetve megszüntetésük folyamatban van. 
Az állattartási ügyek közül egy ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal kijelölése 
alapján Szentendrén, és Pomázon jártunk el állattartási ügyekben. Kettő esetben 
Hivatalhoz érkezett bejelentést juttattunk el hatáskörrel/illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. 
2014-ben az alábbi döntési formák születtek: 
4 db határozat és 35 db végzés született. 
 Államigazgatási hatósági jogkörben 26 ügyben jártunk el. 
 
Állattartási ügyek bonyolultsága, és körülményes megoldhatósága ellenére (a 
háttérben gyakran elmérgesedett szomszédi viszony áll) nem került döntés 
felterjesztésre II. fokú elbírálásra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, közterület 
foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott 
hatáskörben 2014. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Budakalász, 2015. január 19. 
 

Rogán László 
polgármester 

 


