Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(XI. 21.) önkormányzati rendelete
az állattartás rendjéről szóló 14/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Az állattartás rendjéről szóló 14/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
Rétság, 2012.szeptember 21.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012.szeptember 21-én kihirdetésre került.
Rétság, 2012.09.21. Hutter Jánosné jegyző
1.sz.melléklet
Hatásvizsgálat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(XI.21.) önkormányzati rendelete
az állattartás rendjéről szóló 14/2004. (VI.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.tv.17.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
1) Társadalmi gazdasági hatás:
A vonatkozó jogi szabályozás az állattartó és az állattartással érintett személyek
jogosultságait és kötelezettségeit meghatározza, ezért a rendeletben foglaltak
végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.
2) Költségvetési hatás:
Nincs
3) Környezeti hatás,következmény:
Nincs
4) Egészségi hatás, következmény:
Nincs
1

5) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Nincs
6) A rendelet megalkotásának szükségessége:
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotásával
lehetőség nyílik a helyi viszonyok által indokolttényállások megállapítására, a
helyi szabályozás visszaállítására.
7) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet megalkotásának elmaradásával magasabb szintű jogi szabályozással
ellentétes helyi rendelet marad hatályban.
8) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak, de ezekre a rendelet nincs hatással
2.sz.melléklet
INDOKLÁS
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI. törvény módosításáról szóló
2012.évi XVIII. törvény 5. §-a alapján 2012.október 01.napjától mezőgazdaság haszonállat tartását
önkormányzati rendelet nem korlátozhatja.
A 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
részletesen szabályozza a hatálya alá tartozó állatok tartásának feltételeit, azonban nem tartalmaz
az állatok számára vonatkozó korlátot.
Az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) AB határozata szerint helyi önkormányzati rendelet a
Kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő
rendelkezéseket.
32/1999.(III.31.) FVM rendelet a haszonállatok vonatkozásában nem teszi lehetővé az állattartás
szám szerinti korlátozását.

