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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
2012. október 1-jétől hatályos 6. § (6) bekezdése értelmében 
„Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem 
korlátozható.” Ezen rendelkezésre tekintettel az állattartási rendeletünk ilyen 
korlátozó rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. 
 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) kormányrendelet időközi módosításai részletes szabályokat 
fogalmaznak meg a nem mezőgazdasági haszonállatok tartásával 
kapcsolatban is. Mivel az önkormányzatok önálló rendeletalkotási 
felhatalmazása csak a magasabb szintű jogszabályok által nem szabályozott 
társadalmi viszonyok rendezésére terjed ki, így a kormányrendeletben 
szabályozott tárgykörökben ma már nincs jogalkotási lehetőségünk, azaz az 
állattartási rendeletünk érintett rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. 
 
A fentiek alapján az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló 6/2005. 
(V.02.) rendeletünk szabályozási köre kiüresedett, azt hatályon kívül kell 
helyezni. Az esetlegesen szabályozható kérdéseket indokolt a közterület-
használati rendeletbe beépíteni. 
Megjegyezni kívánom, hogy a társasházaknak továbbra is lehetőségük van 
arra, hogy a házirendjükben az állattartás feltételeire szabályokat 
állapítsanak meg. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. szeptember 10. 
 
 
     
         Wintermantel Zsolt 



Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló – 
többször módosított - 6/2005. (V.02.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
– többször módosított – 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. 
(……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló – többször módosított - 
6/2005. (V.02.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az állatok 
tartásának egyes feltételeiről szóló – többször módosított - 6/2005. (V.02.)  
önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

  

 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított 

– 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. 
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított – 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet a következő 34/A. §-sal egészül 
ki: 
„34/A. § Aki  
   a) közterületen állatot etet, 
   b) közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot 

etet, ide nem értve az énekesmadarak madáretetőből történő etetését, 
   c) a felügyelete alatt álló állat közterületen való tartózkodására vonatkozó 

jogszabályi előírásokat megszegi, feltéve hogy magatartásával nem 
valósít meg bűncselekményt vagy szabálysértést 

azzal szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.” 

 
2. §. 

 
Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 


