Pomáz Város Önkormányzat
Jegyzője
2016. április havi Képviselő-testületi ülésre
ELŐTERJESZTÉS
A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a
köztisztasági tevékenységről alkotott többször módosított 22/2005. (09.12.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
A haszonállatok tartására vonatkozóan 2012. október 01. napján lépett hatályba az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 6.§ (6) szerint: „Mezőgazdasági haszonállattartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható.”
Az Éltv. szabályozza az e körbe tartozó állat tartásának feltételeit és azt, hogy önkormányzati
rendeletben darabszám alapján vagy egyéb feltételhez kötötten nem korlátozható a
haszonállatok száma. A hatályba lépő rendelkezés tükrében nem tartható fenn az övezeti
rendszer, mivel ez is korlátozást jelent. A törvényalkotó célja nem a szabályozatlanság
előidézése, hanem a haszonállat tartás központi szabályozás alá vonása volt.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 36.§ (5) bekezdése szerint: „Az állattartó
építmények elhelyezésének feltételeit – a közegészségügyi és az állategészségügyi,
továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – a helyi építési
szabályzat állapíthatja meg.”
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.
(III.31.) FVM rendelet rendelkezik többek között a mezőgazdasági haszonállatok megfelelő
férőhelyéről, tartástechnológiájáról, az istállópadozat követelményeiről, ellenőrzési
kötelezettségről, az egyes haszonállatok részletes tartási feltételeiről.
Rendkívül részletesen, fejezetekre bontva részletezi a vonatkozó szabályokat az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, a fertőtlenítés
részletes szabályaitól kezdve, az állattartó telepekre vonatkozó rendelkezéseken át, az egyes
állatbetegségek megelőzéséig, leküzdéséig számos tárgykört érint.
Az állattenyésztés részletes szabályait az állattenyésztésről 1993. évi CXIV. törvény
részletezi.
Az állattartással összefüggő szaghatásokkal kapcsolatban a levegő védelméről szóló
306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
A módosítások értelmében Pomáz Város közigazgatási területén nem tiltható, nem
korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása, ilyen tartalmú rendelkezéseket a hatályos
önkormányzati rendelet nem tartalmazhat.
Ugyanakkor a haszonállattartás során keletkezett trágya kezelését valamint a zárt trágyatároló
használatát csak nagy létszámú állattartó telepek esetében szabályozza a jogszabály. Pomáz
Város közigazgatási területén a háztáji haszonállattartás során keletkezett trágya, hígtrágya
illetve csurgalékvíz kezelését helyi szinten szükséges szabályozni.
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A módosítást megelőzően szakmai egyeztetés történt a Főépítésszel, valamint a hatósági
ügyeket végző Közigazgatási és Népjóléti Csoporttal és a véleményezési jogkörrel rendelkező
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal két fordulóban.
A rendeletmódosítást a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megvitatás és
véleményezés céljából kétszer megtárgyalta, melynek határozati összesítője a testületi ülésen
kerül kiadásra.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Az előterjesztés melléklete: -

rendelet tervezet
1. számú melléklet, előzetes hatásvizsgálat
2. számú melléklet, indoklás

Pomáz, 2016. február 29.
Tisztelettel:
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző

Tervezet
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2016 (
) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a
köztisztasági tevékenységéről alkotott, többször módosított 22/2005. (09.12.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1.§

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével összefüggő közszolgálatási tevékenységről és a köztisztasági
tevékenységéről szóló 22/2005. (09.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.)
az „Ingatlanok tisztántartása” című fejezet 10/A §-sal egészül ki:
„
10/A.§
(1) Az állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és az állatvédelmi előírásoknak
megfelelő körülmények között tartható.
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(2) Az emberek és az állatok egészsége, jóléte, közérzete és a környezet védelme
érdekében az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz csak zárt
rendszerű, jól zárható, feddlappal ellátott, szivárgásmentes és szagmentes tárolóba
gyűjthető. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.
(3) Az almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás és
szivárgásmentes és szagmentes átmeneti gyűjtőben megengedett.
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról, elszállításáról – a környezet
szennyezése nélkül – rendszeresen, szükség szerint (május-október közötti időszakban
hetente, november-április közötti időszakban kéthetente) gondoskodni kell. „

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Pomáz, 2016.
Vicsi László
Polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző
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1.sz. melléklet
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a
köztisztasági tevékenységéről alkotott, többször módosított 22/2005. (09.12.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre
vonatkozóan:
1. Jogszabály megalkotásának szükségessége
A haszonállatok tartására vonatkozóan 2012. október 1. napján lépett hatályba az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 6. §-a a következő:
(6) „Mezőgazdasági haszonállattartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”
A módosítás értelmében tehát Pomáz Város közigazgatási területén nem tiltható, nem
korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása, ilyen tartalmú rendelkezéseket a hatályos
önkormányzati rendelet nem tartalmazhat. Ezen szabályozási tilalom tiszteletben tartása
mellett azonban közegészségügyi, állatvédelmi szempontok, valamint a közösségi együttélés
szabályai is lehetővé teszik, hogy a haszonállat tartásának egyes feltételeit az önkormányzat
rendeletében szabályozza.
A rendeletmódosítás szabályainak megalkotása során – elkerülve a magasabb szintű
jogszabályokkal való ütközést és a kettős szabályozás tilalmát - figyelembe vételre kerültek a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.
rendelet, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.
(III.31.) FVM rendelet előírásai, továbbá az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében foglalt
követelmény, miszerint az állattartó épületek elhelyezésének feltételeit 2013. január 1.
napjától hatályosan már nem az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet,
hanem a helyi építési szabályzat állapíthatja meg.
A fent ismertetett jogszabályváltozás okán és az Ávt.-ben kapott felhatalmazás alapján a
jelenleg hatályos, az állattartásról szóló 21/2005.(09.12.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése vált szükségessé.
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A fentiek alapján célszerű volt a tapasztalatok alapján a meglévő rendeletet módosítani.
Pomáz Város közigazgatási területén igyekszünk a lakosság közérzetét javítani, úgy, hogy
elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, s egyben biztosítsa, hogy
az állattartás mások nyugalmát ne zavarja és biztonságát ne veszélyeztesse. Pomáz Város
közigazgatási területén a háztáji haszonállattartás során keletkezett trágya, hígtrágya illetve
csurgalékvíz kezelését helyi szinten szükséges szabályozni.
Ezek panaszok megelőzését kérjük a rendelet módosításunk megtárgyalását és elfogadását.
2. A szabályozás várható következményei
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletünk módosításában szabályozásra került trágyatárolására vonatkozó
szabályozások. A szabályozás célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági
érdekek érvényesülését, s egyben biztosítsa, hogy az állattartás mások nyugalmát ne
zavarja és biztonságát ne veszélyeztesse.
b) környezeti és egészségi következményei: a rendelet elfogadásának környezeti és
egészségügyi következményei lehetnek.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többletet nem igényel.
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Személyi feltételek: többletet nem igényel
Szervezeti feltételek: változtatás nem igényel
Tárgyi feltételek: változtatást nem igényel
Pénzügyi feltételek: többletet nem igényel

2. sz. melléklet
Indokolás
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről és a
köztisztasági tevékenységéről alkotott, többször módosított 22/2005. (09.12.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elmúlt hónapokban több panasz érkezett több pomázi állampolgár állattartásával
kapcsolatban. Az eset kapcsán szükséges megjegyezni, hogy az elmúlt években az
állattartással kapcsolatos jogi szabályozás jelentősen megváltozott, az önkormányzatok helyi
szabályozási lehetősége erősen leszűkült.
A haszonállatok tartására vonatkozó 2012. október 01. napján lépett hatályba az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
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Éltv.) 6.§ (6) szerint: „Mezőgazdasági haszonállattartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható.”
Az Éltv. Szabályozza az e körbe tartozó állat tartásának feltételeit és arról, hogy
önkormányzati rendeletben darabszám alapján vagy egyéb feltételhez kötötten nem
korlátozható a haszonállatok száma. A hatályba lépő rendelkezés tükrében nem tartható fenn
az övezeti rendszer, mivel ez is korlátozást jelent. A törvényalkotó célja nem a
szabályozatlanság előidézése, hanem a haszonállat tartás központi szabályozás alá vonása
volt.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 36.§ (5) bekezdése szerint: „Az állattartó
építmények elhelyezésének feltételeit – a közegészségügyi és az állategészségügyi,
továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – a helyi építési
szabályzat állapíthatja meg.”
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.
(III.31.) FVM rendelet rendelkezik többek között a mezőgazdasági haszonállatok megfelelő
férőhelyéről, tartástechnológiájáról, az istállópadozat követelményeiről, ellenőrzési
kötelezettségről, az egyes haszonállatok részletes tartási feltételeiről.
Rendkívül részletesen, fejezetekre bontva részletezi a vonatkozó szabályokat az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet, a fertőtlenítés
részletes szabályaitól kezdve, az állattartó telepekre vonatkozó rendelkezéseken át, az egyes
állatbetegségek megelőzéséig, leküzdéséig számos tárgykört érint.
Az állattenyésztés részletes szabályait az állattenyésztésről 1993. évi CXIV. törvény
részletezi.
Az állattartással összefüggő szaghatásokkal kapcsolatban a levegő védelméről szóló
306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, valamint a levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
A módosítások értelmében Pomáz Város közigazgatási területén nem tiltható, nem
korlátozható a mezőgazdasági haszonállatok tartása, ilyen tartalmú rendelkezéseket a hatályos
önkormányzati rendelet nem tartalmazhat.
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