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 26/2005. (V. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 31. §-ában és 36. § (5) 
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 16. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarországon hatályos 
állategészségügyi-állatvédelmi jogszabályokra, valamint az Európai Unió már harmonizált 
jogszabályaira (közösségi határozataira, irányelveire), az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV. 
30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § (1) A rendelet  17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az eljárásokban egyébként a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Záró rendelkezés 
2. § (1) E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. május 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S 
Általános indokolás 

A rendelet módosítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november elsejétől történő hatályba lépése teszi 
szükségessé. 

Részletes indokolás 
1. §-hoz A rendelet azon jogszabályi hivatkozást tartalmazza, mely az eljárási szabályokat 

határozza meg.  
2. §-hoz A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a hatálybalépés napját határozza meg. 
Budapest, 2005. május 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. május 31. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               j e g y z ő 

 


