Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2012. (IV.19.)
Önkormányzati RENDELETE
az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az állattartás helyi szabályairól szóló 2/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ Hatályát veszti a Rendelet 10.§-a, 11.§-a, és 26.§-a.
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2012. április 18.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. április19-én
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a 7/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Bánk Község Önkormányzata a helyi társadalmi viszonyok rendezésére az állattartás helyi szabályaira
vonatkozóan rendeletet alkotott.
Az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet ellentétes.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálata során megállapította, hogy a maximálisan
tartható haszonállatok száma törvénysértő. Az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB határozatában
rávilágított arra, hogy az olyan önkormányzati rendelet, amely az egy ingatlanon kedvtelésből tartott állatok
számát a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelettel ellentétesen szabályozza, alkotmányellenes. Mindezek alapján
a jogszabálysértés megszüntetése és a más jogszabállyal való összhang érdekében az állattartásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1.§ -hoz
A Rendelet 10-11.§-a, valamint 26.§-a rendelkezik az egy ingatlanon tartható állatok számáról. A
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet
nem teszi lehetővé az állattartás szám szerinti korlátozását, ezért a Rendelet törvénysértő szabályozása
hatályon kívül helyezésre kerül.
2.§-hoz
A rendelet – a jogszabálysértés mihamarabbi megszüntetése érdekében - a kihirdetését követően azonnal
hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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