DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012.(X.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008. (XI.07) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Demecser Város Önkormányzata Képviselőtestülete az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. §
Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008. (XI. 07.) önkormányzati
rendelete.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2012. október 25. napján.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

1

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A 17/2012.(X.25.) önkormányzati rendelethez
I. Társadalmi hatások
Társadalmi hatások nem állapíthatóak meg.
II. Gazdasági hatások
Gazdaságélénkítő,
munkahely
módosításának.

teremtő

hatása

nincs

a

rendelet

III. Költségvetési hatások
A rendelet megalkotása nincs kihatással a költségvetésre
IV. Környezeti hatások
Környezeti hatása nincs
V. Egészségi következmények
A rendeletnek egészségi következménye nincs, az állattartás általános
szabályairól szóló központi jogszabályok szabályozzák.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztratív terhek nem növekednek.
VII.
Jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható.
Az
önkormányzati
rendelet
megalkotására
a
magasabb
szintű
jogszabályokban előírásainak figyelembevételével kerül sor.
VIII. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételei
A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételei biztosítottak, a végrehajtása megoldott.
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INDOKOLÁS
A 17/2012.(X.25.) önkormányzati rendelethez
A 2012. október 1-jén hatályba lépő az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése szerint
mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható. E jogszabályban foglaltak alapján az önkormányzat nem
vezethet be a mezőgazdasági haszonállatokra vonatkozó sem egyedszám-,
sem terület szerinti korlátozást.
Az állatok tartásának általános szabályait az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. (a továbbiakban: Ávtv.) tartalmazza.
Az Ávtv. szabályozza az állattartó
körülményeivel kapcsolatban is.

kötelezettségeit

az

állattartás

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet megalkotásával alapvetően megváltozott a jogi
helyzet, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozása sem
megengedett.
A fent hivatkozott jogszabályokban részletesen szabályozzák az állattartás
körülményeit, és azok megsértése esetén alkalmazható szankciókat és
eljárásokat
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