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Pápa Város Önkormány zata Képviselőtestiiletének
. . . . l 202I . (. . . . . ..) önkormányzati rendelet -terv ezete

a kedvtelésből tartott állatok lrlrtásfuő|

Pápa Város ÖnkormányzatánakPolgármestere akatasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 20II. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 47812020. (XI.3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben az él|atok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az A|aptöwény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatátozott feladatkörében eljérva a következőket rendeli el:

1. §

E rendel et a|kalmazás áb an
I. állattaríő: az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerinti állattartő;
2. kedvtelésből tartott á|lat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáről és forgalmazásárőI szőlő

kormányrendelet szerinti állat;
3. többlakásos épület: legalább két önálló lakásból állő,alapitő okirattal nem rendelkező épület.

2.§

(1) Tilos az állattartőnak
a) a többlakásos épület közös használatra szolgálő területén - kivéve ahasználat szerint

megosztott, lekerített, zárt és kizárólagosanhasznáIt területet -

b) a társasházközöshasználatraszolgálő területén - kivéve ha a társasháaházirendje eltérő
szab ály okat tartalmaz -

kedvtelésből tartott állatot tartani.

(2) Az állattartő köteles a többlakásos épület vagy társasház közös használatra szolgálő
területéről, helyiségéből akedvtelésből tartott állatálta|okozott szernyeződést eltávolítani.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályátveszti Pápa Város ÖnkormányzataKépvtselőtestületének a kedvtelésből tartott
állatok tartásának szabáIyairől szóló 1412016. (V.30.) önkormányzati rendelete.

Pápa,202I. január 27.

Or. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző
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Általános indokolás

Az állaíok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIIL törvény 49. § (ó) bekezdése
szerint felhata|mazás kap a települési önkormányzat képviselőtestülete aría, hogy a
kedvtelésből tartott állatok tartásának szabá|yait rencleletben határozza meg,
A Képviselőtestület a felhatalmazás alapján megalkotta Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a kedvtelésből tarlott állatok tarlásának szabályairől szóló 1412016.
(V.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.).

2021. január 1-jével hatályba lépett aközigazgatási szabályszegések szankcióról szóló 2017.
évi CXXV. törvény, amely megteremti aközigazgatási hatóságok általközigazgatási hatósági
eljárás során megállapitott, anyagi jogi jogszabálysérlések miatt alkalmazhatő szankciókra
vonatkozó egységes szab ály ozást.

Az Ör. hatályosrrlását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri. A felülvizsgálat során
megállapította, hogy az Ör. a közösségi együttélés alapvető szabályait sérlő magatartást leíró
tényállásokat és azokkal kapcsolatos eljárási szabályokat, szabálysértést megvalósító tényállást
és az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény hatálya alá tartoző magatartási
szabályokat is tartalmaz, Ahatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében indokolt új
önkonnányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Az ágazati jogszabályokra utaló hivatkozással határoz me1 az önkormányzati rendelet
a|kalmazása során használt fogalrnakat, valamint a többlakásos épület fogalmát.

2. §-hoz
A kedvtel ésbő 1 tartott á1l atok tartás ának szab ály ait határ ozza me g.

3. §-hoz
A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

El ő zetes hatásv izs gál at

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törwény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felrnérni a tewezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az e|őzetes hatásvizsgálat
megállapítá sai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében a következők :

Társadalmi. gazdasági. költségvetési hatásai:
Az önkormányzati rendelet megalkotása elősegíti a felelős állattaftást.

Környezeti és egészségi következményei:
A többlakásos épületek, társaslrázak közös használaíta szolgáló teniletének, helyiségeinek
tisztáfiartásával csökken ezek szennyezettsége, és az egyes állati eredetű megbetegedések
kockázata,
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Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai :

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív terheket nem növeli.

A jogszabály megalkotásának szükségessége. a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az önkormányzati rendelet-tewezet megalkotását amegváltozott jogszabályi kömyezetnek, a
magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés indokolj a.

A joeszabály alkalmazásához szükséees személyi. szervezeti. tárg]/i és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet-tervezet alkalmazásélloz a személyi, szervezetí, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Dr. Nagy \(risztina jegyző
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztáIyvezető
B akal ár Attil a i gazgatási és lakásügyi csoportvezető

Pápa,202l. január 27.

-,í2^- ,--UlH-
Dr. ÁldoJ&ltamás

polgármester
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