RÉSZLETES INDOKLÁS
Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól
szóló …./2016. (.…) önkormányzati rendeletéhez

1. §
A rendelet céljának meghatározása.

2. §
A rendelet területi és személyi hatályának meghatározása a kivételekkel.

3. §
A rendelet alkalmazására szükséges a közigazgatási eljárás szabályait meghatározni, valamint
tekintettel arra, hogy az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
helyi szinten a jegyzőt jelöli ki állatvédelmi hatóságként, célszerű a rendelet alkalmazásával
kapcsolatos hatásköröket is a jegyzőre átruházni.

4. §
A rendelet alkalmazásában használt kifejezések értelmezése.

5-10. §
A kedvtelésből tartott állatok tartása helyi szabályainak részletes maghatározása.

11. §
Az ebek futtatására kijelölt területeket célszerű meghatározni, mely a rendelet 1. mellékletében került
rögzítésre. Az 1. mellékletben jelenleg – a tényleges állapotnak megfelelően – egyetlen helyszín
szerepel, melyet később szükség szerint lehet kiegészíteni további helyszínekkel.

12. §
Az önkormányzatnak kiadásai fedezéséhez joga van ebrendészeti hozzájárulást megállapítani, azonban
előterjesztőként nem javaslok újabb terhet megállapítani a lakosság részére.

13. §
Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendelet 2012. április 15-e óta szabálysértési tényállást nem
állapíthat meg, a rendeletek betarthatatlanná válnának. Jogosult azonban az önkormányzat rendeletet
alkotni a közösségi együttélés általános szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeként
közigazgatási eljárás keretében bírságot kiszabni. E rendelet megsértésének jogkövetkezményeiként is
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló
rendelet alkalmazását és az annak megfelelő szankciót írjuk elő.

14. §
Hatályba léptető rendelkezések, melyek a jogszabályra általánosan a kihirdetést követő napi
hatálybalépést írnak elő.
A (2) bekezdés a 15-16. § módosító rendelkezések vonatkozásában a kihirdetést követő 8. napi
hatálybalépést ír elő, majd a módosítások végrehajtását követően – azaz az alapjogszabályba történő
beépülésük után – másnap a módosító rendelkezések deregulációjáról is rendelkezik.

15-16. §
A rendelet hatályba lépéséhez kapcsolódó jogszabály-módosítások között szerepel a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 30/2015.
(XI.04.) önkormányzati rendelet állattartásra vonatkozó részének módosítása, amelyben a korábbi, a
tárgykört szabályozó és már hatálytalan rendelet megsértésének részletezését jelen rendelet
megsértésének részletezése váltja fel. Ezen túl szükséges volt a „helyi rendelet” hibás hivatkozásának
módosítása, a régi, évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezett jogszabály helyett az új – jelen – rendelet
megjelölése.
Az állatok tartásáról szóló 19/2010. (V.27.) önkormányzati rendelet – mely a haszonállatok tartásának
szabályait rögzíti – módosítása ugyancsak azért vált szükségessé, hogy módosításra kerüljön a benne
rögzített hibás, évekkel ezelőtt hatályon kívül helyezett jogszabály helyett az új – jelen – rendelet
megjelölése.

