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A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 



 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy: Javaslat az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az állattartási rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban több bejelentés 
érkezett, eljárás is indult annak okán, hogy Budakalászon néhány család kettőnél 
több ebet tart. A jelenleg érvényben lévő rendelet úgy korlátozza a tartható ebek 
számát, hogy családi házban és kiskertben legfeljebb 2 eb és szaporulata - azok 
elválasztásáig tartható. 
Több megkeresés is érkezett Hivatalhoz, hogy a rendelet által engedélyezett 2 
ebnél több ebet tarthassanak az ingatlanon, mert a plusz eb menhelyen való 
elhelyezése, a menhelyek telítettsége miatt nem megoldható, az eb elaltatását pedig 
az állat szeretete miatt nem akarják megtenni. 
  
A beérkezett igények, folyamatban lévő állattartási ügyek vizsgálatakor 
megállapítottuk, hogy esetenként plusz egy eb tartásáról lenne szó. Fontosnak 
tartjuk azonban, hogy a nagyobb létszámú eb tartásra csak különösen indokolt 
esetben a polgármester által kiadott egyedi engedély alapján legyen lehetőség. Az 
engedély megadásának feltétele, hogy az állatokat a kormányrendeletben elvárt 
módon tartsák, valamint 1-3 szomszédos ingatlan esetén legalább az egyik 
ingatlantulajdonos, 4 vagy több szomszédos ingatlan esetén a szomszédos 
ingatlanok felének tulajdonosai tartáshoz hozzájáruló írásbeli nyilatkozatát a 
kérelmezők beszerezzék. 
 
Az alábbi rendeletmódosítási javaslatot terjesztem elő:  
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a  …../2011. 
(….)  önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 2/2001. (I. 31.) rendelet 
módosításáról. 
 
Budakalász, 2011. május 13. 
 
 
         Rogán László 
         polgármester 
 



 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2011. (.  ) Önkormányzati rendelete 
az állatok tartásáról szóló 2/2001.(I.31.) sz. rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1. § 

 

Az állatok tartásáról szóló 2/2001. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a a 
következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
  
 

„(8) Külön kérelemre, egyedi mérlegelés alapján a polgármester felmentést 
adhat a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alól. A felmentés megadásának 
feltétele, hogy az ebeket jogszabályban elvárt módon tartsa, valamint 1-3 
szomszédos ingatlan esetén legalább az egyik ingatlantulajdonos, 4 vagy 
több szomszédos ingatlan esetén a szomszédos ingatlanok felének 
tulajdonosai tartáshoz hozzájáruló írásbeli nyilatkozata.” 

 
 

2. § 
Záró rendelkezés 

 
     Ez a rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba. 

 
Rogán László      dr. Molnár Éva 
polgármester          jegyző 

 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2011. május 26-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 
2011. május ... napján megtörtént. 
 
Dr. Molnár Éva  
     jegyző 


