Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
24/2010. (XII. 21.) számú
RENDELETE
az állattartásról szóló
6/2004. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
Marcali Város Képviselőtestületének az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelete (továbbiakban:
Rendelet) a következők szerint módosul:
1. §
A Rendelet 2.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi, melyet legfeljebb 15
napig a lakásban vagy a hozzá tartozó melléképületben tartanak.”
2. §
A Rendelet 7.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Saroktelken fekvő olyan ingatlan esetén, ahol e rendelet 2., 3. és 4. melléklete állattartást nem engedélyez
vagy azt csak korlátozottan teszi lehetővé, ha az állattartás céljául szolgáló építmény más állattartási övezetbe
nyúlik át, a tényleges állattartás helye szerinti övezet állattartási szabályait kell alkalmazni, feltéve, ha az előírt
védőtávolságok betarthatók.”
3. §
A Rendelet 10.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Gazdasági haszonállat nem tartható a többlakásos lakóépületekben”
4. §
A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyúttal az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb létszámú eb indokolt esetben a Polgármester külön
engedélyével tartható. A Polgármester a kérelemről 30 napon belül dönt.
(4) A Polgármester a kérelmet akkor hagyja jóvá, ha:
a) a többlet állattartással érintett ingatlan közvetlen szomszédainak legalább 75 %-a, három szomszéd esetén
legalább kettő a többlet tartáshoz írásban hozzájárul, és
b) a kérelmező igazolja, hogy az állatok tartásának körülményei megfelelnek a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet követelményeinek.”
5. §
(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) számú rendelet
módosításáról szóló 13/2010. (IX. 10.) számú rendelet 2. és 5. §-a.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester
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INDOKOLÁSA
Az 1.§-hoz
A Rendelet jelenlegi szabályozása szerint legfeljebb 3 db baromfi 2 napig azokban az utcákban is tartható, ahol
azt a Rendelet 2. számú melléklete a gazdasági haszonállat tartását tiltja.
A jelenlegi 2 napos időtartam nem alkalmas a jogalkotó azon céljának elérésére, amely a baromfik levágás előtti
hizlalását tenné lehetővé. Ennek megvalósításához legalább 15 napos időtartam szükséges, ezért szükséges a 2
napos időtartamot kibővíteni.
A 2.§-hoz
A Rendelet jelenleg nem szabályozza azt a speciális esetet, amikor saroktelek esetén a tényleges állattartás nem a
tiltott övezetben, hanem engedélyezett övezetben folyik. Erre az esetre szükséges enyhébb szabályokat
alkalmazni.
A 3.§-hoz
A Rendelet 10.§ -a jelenleg kétértelműen fogalmaz, ugyanis egy kategóriába sorolja a többlakásos lakóépületeket
és a tömbtelket, holott a tömbtelek esetében –ha a védőtávolságok betarthatók – valójában nem tiltott az
állattartás. Emiatt szükséges a „tömbtelek” kifejezést a szabályozásból elhagyni, illetve az egész szabályozást
úgy megfogalmazni, hogy az a többlakásos lakóépületekben a gazdasági haszonállat tartását ne tegye lehetővé.
A 4.§-hoz
Az országos jogi szabályozás alapján a többlettartási engedélyt mind a képviselőtestület bizottsága, mind a
polgármester megadhatja. A jelenlegi önkormányzati rendeletünkben az előterjesztés A.) változata érvényesül ,
ugyanakkor – több település gyakorlatát végig tekintve – a gyakorlati tapasztalat az, hogy a legtöbb
önkormányzati SZMSZ ezt a feladatot a polgármester hatáskörébe utalja, tekintettel arra, hogy az a testületi
döntéshez képest egyszerűbb és gyorsabb.
Kérdés, mivel sem ÁNTSZ, sem hatósági főállatorvosi szakhatósági hozzájárulást jogszerűen a döntéshozó szerv
nem vehet igénybe, milyen indokok alapján adja meg a hozzájárulást. A szomszédok bizonyos százaléka
hozzájárulásának megkövetelése nem alkotmányellenes, egyben megelőzhető vele a későbbi birtokháborítási
ügyek.
Az állatok tartásának részletes szabályait meghatározó Kormány rendelet előírásainak egyidejű megkövetelése –
szakhatósági vélemények hiányában – lehetővé teszi az állatvédelmi szempontok érvényesítését.
Az 5.§-hoz
A rendeletet 2011. január 1-jével javasoljuk hatályba léptetni.
Marcali, 2010. november 23.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

