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Az egyes állatok tartásával összefüggő kérdések kapcsán felállított  
Ideiglenes Bizottság elnökének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére  
 „Beszámolás az egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán 

felállított ideiglenes bizottság munkájáról” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2020. január 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésen képviselői ügyrendi javaslat 
fogalmazódott meg, amely szerint indokolt lenne egy olyan ideiglenes bizottság felállítása, 
amely kifejezetten egy hatósági ügy eljárási szabályait vizsgálná felül.  
 

Tekintettel arra, hogy közigazgatási hatósági ügyben az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezési irányadók, - az ágazati jogszabályokon túl – 

így a törvény eljárási szabályai értelmében harmadik személy akkor tekinthet be a személyes 
adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga 
érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges (Ákr. 33. §). Ugyanezen szabályt fogalmazza meg az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény. Az eljárás során ügyfél által észlelt eljárási vagy egyéb hiba orvoslásának módjáról is 
ezen jogszabály rendelkezik, amely taxatíve határozza meg az egyes esetekben alkalmazható 
jogorvoslati fórumokat és jogérvényesítés módját. Egy hatósági eljárás lefolytatása a Hivatal 
hatáskörébe tartozik azt előírt rendben, megfelelő végzettségű és szakértelemmel rendelkező 

(a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 

előírásai szerint) köztisztviselők végzik. 

A helyi önkormányzatok, így azok hivatalainak törvényességi ellenőrzését a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal látja el a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 
részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet alapján. 
 

A fentiek alapján konkrét hatósági ügyek felülvizsgálatát önkormányzati bizottság nem 
vizsgálhatja, azonban általános jelleggel elemezheti a város közigazgatási területén hatályban 

lévő állattartással kapcsolatos szabályokat, összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és 
elvi lehetőséget fogalmazhat meg – jogszabályokkal összhangban – az állattartással, 

kiemelten a városi lótartással kapcsolatban. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 51. § (2) bekezdése alapján lehetséges ideiglenes bizottság felállítása. 
Az SZMSZ 54. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület meghatározott feladat ellátására, 
javaslat kidolgozására bármely képviselő javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján 
ideiglenes bizottságot is létrehozhat. 
Az egyes állattartással összefüggő kérdések vizsgálata érdekében indokolt volt ideiglenes 

bizottság felállítása. 
Az SZMSZ 54. § (2) bekezdése alapján az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának 

terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a Képviselő-testület a bizottság felállításakor 
határozza meg. 
 

A fentiekre tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
38/2020. Kt. sz. határozatával felállított 3 fős ideiglenes bizottságot, amely az egyes 
állatok tartásával kapcsolatos kérdésköröket vizsgálja. Ezen határozatot a 8/2020. PM 
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határozat módosította, amely a veszélyhelyzetre tekintettel a Bizottság munkájára 
megszabott határidőt módosította úgy, hogy a Bizottság munkájáról szóló beszámolóját 
a Képviselő-testület szeptemberi ülésére terjessze elő. 
Az Ideiglenes Bizottság első ülését 2020. június 30. napján tartotta meg, amely ülés 
jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Második ülését 2020. július 20. 

napján tartotta, amely ülés jegyzőkönyve jelen előterjesztés 2. sz. melléklete. A Bizottság 

harmadik ülését 2020. augusztus 24. napján tartotta meg (jegyzőkönyv 3. sz. 

mellékletként csatolva), amelyen személyes meghallgatást kért László János, aki helyi 
lakosként szeretett volna hozzá szólni az állattartás témaköréhez, és aki azzal a céllal vett 

részt a bizottság ülésén, hogy a helyi állattartásra vonatkozó lakossági kérelmet fogalmazzon 

meg elvi szinten. 

Véleménye szerint „a kedvtelésből tartott lovak tartását nagyvárosias és kisvárosias 
övezetben meg kell tiltani. A falusias területeken a tartás körülményeit kell szabályozni. A 

szabadon tartást viszont falusias övezetben is meg kellene tiltani. A szabadon tartásnak két 
fajtája van a rideg és a félrideg tartás. A félrideg tartás mellett értelmetlenné válik a 
trágyatárolásra vonatkozó szabályok, hiszen ebben az esetben az egész karám egy nagy 
trágyatároló. A trágyatárolásról akkor lehet beszélni, ha zárt istállóban vannak tartva az 
állatok. Az nem megoldás, ha három naponta vagy naponta kétszer összeszedi a trágyát mert 

jön egy zápor és belemossa a talajba és átmossa a szomszédba. Tehát a javaslata az, hogy a 
félrideg tartást falusias övezetben is meg kell tiltani.” 

A Bizottság utolsó ülését 2020. szeptember 07. napján tartotta, amelyen elfogadta a 

beszámolóját. (4. sz. melléklet) 
 

A Bizottság tevékenysége során három helyi rendeletet vizsgált meg állattartás 
szempontjából: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Állattartás rendelet) 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Közösségi együttélés rendelet) 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

HÉSZ) 
 

A három jogszabály vizsgálatának eredményeként a Bizottság tagjai az alábbi javaslatokat 

tették: 
1. Szabadi István képviselő Úr javasolta, hogy a HÉSZ módosítása során vizsgálja meg a 

szakmai fórum annak lehetőségét, hogy a trágyatárolók kérdéskörét szigorúbban lehetne-

e szabályozni. A trágyakezelés kérdéskörének pontosítása során a zárt trágyatárolók 
kötelező előírását javasolta. 

2. Várnai Iván képviselő Úr javasolta, hogy a szarvasi közösségi együttélés szabályairól 
szóló rendelet mintájára Kiskunhalas Város Képviselő-testülete is minősítse a belterületi 

lótartást a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak. (Javaslata 3. 

sz. mellékletként csatolva.) 

3. Másik lehetőségként együttesen javasolják, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai egészüljenek ki a lótartás 
szabályaival. 
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A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
annak elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ideiglenes 

Bizottság beszámolóját az 1. számú mellékelt szerinti tartalommal.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a beszámolóban foglaltak megvizsgálásáról és ennek alapján a 
szükséges intézkedések megtételéről. 

 

 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

A határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

   Hunyadi Péter 
Várnai Iván 

Szabadi István 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 08. 

 

Hunyadi Péter s.k. 

ideiglenes bizottság elnöke 
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1. számú melléklet 
 

BESZÁMOLÓ 

Az egyes állatok tartásával összefüggésben felállított Ideiglenes Bizottság munkájáról 
 

Az egyes állatok tartásával összefüggésben felállított Ideiglenes Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság, vagy Ideiglenes Bizottság) munkája során tett megállapításokról az alábbi 
Beszámolót készíti: 
A Bizottság tevékenysége során három helyi rendeletet vizsgált meg állattartás 
szempontjából: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályairól szóló 34/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Állattartás rendelet) 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Közösségi együttélés rendelet) 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

HÉSZ) 
 

A három jogszabály vizsgálatának eredményeként a Bizottság tagjai az alábbi javaslatokat 
tették: 
 

1. Szabadi István képviselő Úr javasolta, hogy a HÉSZ módosítása során vizsgálja meg 

a szakmai fórum annak lehetőségét, hogy a trágyatárolók kérdéskörét szigorúbban 

lehetne-e szabályozni. A trágyakezelés kérdéskörének pontosítása során a zárt 
trágyatárolók kötelező előírását javasolta. 

2. Várnai Iván képviselő Úr javasolta, hogy a szarvasi közösségi együttélés szabályairól 
szóló rendelet mintájára Kiskunhalas Város Képviselő-testülete is minősítse a 
belterületi lótartást a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartásnak. (Javaslata 3. sz. mellékletként csatolva.) 

3. Másik lehetőségként együttesen javasolják, hogy a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályai egészüljenek ki a 
lótartás szabályaival. 

 

A Beszámoló mellékleteit képezik a Bizottság ülésein készült jegyzőkönyvek időrendi 
sorrendben. 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 08. 

 

Hunyadi Péter s.k. 

elnök 

 




























































































