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Iktatószám: 128-99/2022 
Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 
2022. augusztus 30-i rendes nyílt ülésére 

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól 
és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt „az állatok tartásáról” szóló 
9/2009 (IX. 9.) rendelete vonatkozásában.  
 
A törvényességi felhívásban foglaltakat figyelembe véve, célszerű egy új rendeletet 
megalkotni, amely tartalmazza a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályait és az 
ebrendészeti hozzájárulásról szóló döntést is. 
 
Időközben magasabb rendű jogszabályok rendelkeztek az állatok tartásának szabályairól, 
ezért a jogbiztonság érdekében a kettős szabályozás elkerülése érdekében a 9/2009 (IX. 9.) 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 
hozza meg. 
 
A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 
 
Tordas, 2022. augusztus 10. 
 
        dr. Zay Andrea 
              jegyző 
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Rendelet-tervezet: 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól és az ebrendészeti 
hozzájárulásról 

 
Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5)-(6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Az ebrendészeti hozzájárulás 
 

1. § 
Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tordas Község közigazgatási területén az 
ebek tulajdonosaira vonatkozóan ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg. 
 

2. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 
2. § 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tordas Község közigazgatási területén 
kedvtelésből tartott állatok futtatására nem jelöl ki területet. 
 
3. Kóbor állatok befogása, állati eredetű melléktermékek elszállítása és ártalmatlanítása 

3. § 
(1) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítéséről 
a BiosLogos Kft. (2464 Gyúró Hrsz. 044/2) vállalkozással kötött feladat-ellátási szerződés 
keretében gondoskodik. 
(2) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségét a BiosLogos Kft. (2464 Gyúró Hrsz. 044/2) kötött feladat-ellátási szerződés 
keretében látja el. 

4. § 
Hatályát veszti az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015 (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet. 

5. § 

Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 9/2009. (IX.9.) önkormányzati rendelet. 
 

4. Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 
 
A tervezett jogszabály várható következményei:  
 
Társadalmi hatásai: A rendelet megalkotásával megszűnik a felsőbb szintű jogszabállyal 
párhuzamos szabályozás. 
Gazdasági hatásai: A rendelet gazdasági hatást nem von maga után 
Költségvetési hatásai: A rendelet költségvetési hatást nem von maga után 
Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után.  
Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az új rendeletnek adminisztratív terheket 
növelő hatásai nincsenek.  
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Fejér Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt a hatályos rendeletek vonatkozásában. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jogszabálysértő önkormányzati 
rendelet marad hatályban 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 


