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54/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
Az állatok tartásáról szóló - 6/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendelettel, 26/2005. (V. 31.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 21/2004. (IV. 30.)

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet módosítása
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az
állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény, a védett és fokozottan védett
állatokról szóló 8/1998. (I. 23.) Kormányrendelet, a Budapesti Városrendezési és Építési
Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (BVKSZ) alapján
módosítja az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet):
1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésének 9.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.) az eb-tenyésztő szervezetekre, a fajtatiszta ebek tenyészeteire és a kynológiai
szövetségre,”
2. § A rendelet 1. § (2) bekezdésének 15.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.) a védett és fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények
hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra,”
3. § A rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet alkalmazza a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló
47/1998. (X. 15.) számú Fővárosi Közgyűlési rendeletben (továbbiakban: BVKSZ)
meghatározott építési övezeteket.”
4. § A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A méhcsaládok tartására szolgáló kaptárak az MG-MF, az E és az L/4 övezet II.
körzetében helyezhetők el, de mivel ezek nem építmények, elhelyezésükhöz nem kell építési
engedélyt kérni.”
5. § A rendelet 12. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) az ebet közterületen, az épületek közös használatú helyiségeiben és területein, több
lakásos lakóház közös használatú udvarán kettő méternél nem hosszabb pórázon, a harapós
vagy támadó természetű ebeket pórázon és szájkosárral, vagy szájpánttal ellátva kell vezetni;”
6. § A rendelet 12. § (5) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki.
„d) az ebtartó kötelessége, hogy az ebe által közös használatú területeken és közterületen
okozott szilárd szennyeződést haladéktalanul eltávolítsa.”
7. § A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) Az állattartás iránti engedélykérelmet írásban vagy szóban kell előterjeszteni a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Iroda ügyfélszolgálati irodáiban (Budapest,
XVIII. kerület, Üllői út 400. és Budapest XVIII. kerület Nemes u. 16.), vagy az állattartási
ügyintézőnél (Budapest, XVIII. kerület Városház u. 16. fszt. 16.).
A kérelemben az alábbi adatokat kell közölni:
Az állattartó természetes személyazonosító adatai, lakóhelye
az állattartás helye (pontos címe), alapterülete,
az állatok tartására szolgáló hely, épület megnevezése, darabszáma, alapterülete
a tartani kívánt állat(ok) darabszáma,
ha az állatok egyedileg azonosíthatók (pl. ebek, macskák), az állat(ok) egyedi azonosító
adatai (neve, életkora, törzskönyvének száma, stb.).”
8. § A rendelet 20. § 4. pontjában szereplő építési övezetjelölések közül az alábbiakban
meghatározott övezetjelölési fogalom-meghatározások változnak meg az alábbiak szerint:
E - erdőterületek
I – intézményi területek
IP – iparterületek
IZ – jelentős zöldfelületű intézményi területek
KL – közlekedési területek
KV – különleges városüzemeltetési területek
L4 – intenzív kertvárosias lakóterületek
Az L4-es övezet II. körzete: Az L4-es övezetnek az I. körzetbe nem tartozó területei.
L2/A – kisvárosias, jellemzően zártsorú lakóterületek
L/7 – jellemzően telepszerű lakóterületek
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2006. október 1-jén lép hatályba.
10. § A rendelet általános indoklási részének 5. pont alatti hivatkozása helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„5. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az
állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény.”
B u d a p e s t , 2006. szeptember 7.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet módosítását a megalkotása óta eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok, valamint a
jogszabályi változások indokolják.
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz: A fajtiszta ebek tenyésztéséről külön jogszabály, a 64/1998. (XII. 31.) FVM
rendelet rendelkezik.
Az 2. §-hoz: A 8/1998. (I. 23.) Kormányrendelet címében a védett és fokozottan védett
állatokról rendelkezik, de hatálya kiterjed a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya
alá tartozó állatfajokra is.
Az 3. §-hoz: Az állattartási rendelet több helyen is hivatkozik a külön jogszabályban
meghatározott építési övezetekre, erre tekintettel indokolt a BVKSz-re való utalás a rendelet
szövegében.
Az 4. §-hoz: A rendelet 8. § (1) bekezdése szerint méhcsaládok az L4-es övezet II.
körzetében helyezhetőek el, így a szövegpontosítás szükséges.
Az 5. §-hoz: A szájkosár használata elég, ha csak a harapós vagy támadó természetű ebek
esetében követelmény és feltétlenül szükséges. Az ő esetükben azonban a rendeletből
mindenki számára közérthetően ki kell derülnie ennek, hogy a rendelet egyértelmű
szabályozást valósítson meg.
Az 6. §-hoz: A javasolt rendelkezés elősegítené a környezetet óvó, kultúrált ebtartást.
Az 7. §-hoz: Az állattartási ügyeket az állattartási ügyintéző intézi, így a módosítás az
ügymenetet segíti.
Az 8. §-hoz: A módosítást egyrészt fogalmi pontosítás indokolja, tekintettel arra, hogy e
fogalmak és írásmódjuk más jogszabály által egyértelműen meghatározott; másrészt a
nyomtatási kép módosítása eredményeként egyértelműbb lesz a rendelet értelmezése, hiszen
az L4-es övezet II. körzete alá felsorolásként már fel lettek tüntetve a különálló építési
övezetek.
Az 9. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 10. §-hoz: Jogszabály-változás indokolja a módosítást.
B u d a p e s t , 2006. szeptember 7.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
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