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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! 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelem és 
természetvédelemről szóló 20/2014 .(XII.19.) önkormányzati rendelet, az állattartás rendjéről 
szóló VI. fejezet 40. és 41.§-a alapján állattartási ügyekben, valamint a közterület-használat 
rendjének szabályozásáról szóló 18/2017. (III.31.) sz rendelet 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 2021-es évben 210 közterület foglalási engedély került 
kiadásra. A közterület foglalási engedélyezési eljárások során az Önkormányzat számlájára 
1.432.365.-Ft. közterület foglalási díjat fizettek be a kérelmezők.  
 
2.) Behajtási engedélyekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
A behajtási hozzájárulási eljárások során, az Önkormányzat számlájára 32.449.000.-Ft. díjat 

fizettek be a kérelmezők.  

• Kiadott behajtási engedélyek száma 764 db. 

• Megszüntetett eljárás: 2 db (Visszavonta a kérelmét vagy nem teljesítette a 

hiánypótlást) 

• Elutasított kérelem: 38 db (Az engedélykérelem nem megfelelő formában vagy a téli 

időszakban nem szilárd útburkolatra akart behajtani) 

• Módosított behajtási engedély: 51 db (Az ügyfél a behajtási kérelem valamely elemén 

a behajtást megelőzően módosított, meghibásodott az autó, más időpontot kért a 

behajtást) 

• Hiánypótlás: 28 db (A behajtási kérelemhez kötelező elemet nem továbbította 

részünkre, vagy keveset utalt. Csak abban az esetben küldtük ki, ha telefonon történt 

egyeztetés után az ügyfél nem volt hajlandó reagálni. A hiánypótlással történő 

ügyintézések száma ennek a többszöröse.) 

• Intézkedés kérés: 66 db (Vissza utalás, többet utalt vagy az engedély 

elutasítása/megszüntetése miatt) 

3.) Állattartási ügyben az alábbi tájékoztatást adom: 
A tavalyi évben az állattartási panaszok egyike sem érintett önkormányzati hatósági hatáskört 
emiatt Polgármester állattartási ügyekben nem hozott döntést.  
 
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete állattartási, közterület foglalási, 

behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2021. évben 

hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2022. február 15. 

 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 


