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 23/2001. (VII. 01.) sz. rendelet  

az állatok tartásáról szóló 11/2000. (IV. 01.) sz. rendelet módosításáról 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 31. §-ában és 36. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az állatok tartásáról szóló 11/2000. (IV.01.) sz. rendeletét (továbbiakban: állattartási 
rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
1. § 
Az állattartási rendelet 15. § (4) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„b.) ha a kérelem nem felel meg a jelen rendeletben, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített 
feltételeknek, az állattartási engedély kiadását megtagadja”, 
2. § 
Az állattartási rendelet 15. § (4) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„d.) ha az állattartás körülményei nem felelnek meg a jelen rendeletben rögzített feltételeknek, szabálysértési 
eljárás lefolytatását kezdeményezi.” 
3. § 
Az állattartási rendelet 15. § (5) bekezdés bevezető mondata az alábbiak szerint módosul: 
„(5) A polgármester a szabálysértési eljárás lefolytatását akkor kezdeményezi, ha…” 
4. § 
Jelen rendelet 2001. július 01. napján lép hatályba. 
Az állattartási rendelet jelen rendelettel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
B u d a p e s t ,  2001. június 28. 
 

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

 
Általános és részletes indokolás 

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának vezetője észrevétele alapján szükségessé vált az állatok tartásáról 
szóló 11/2000. (IV.01.) sz. önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés b) és d) pontjának pontosítása. A 
módosítást követően a szabályozás pontosan meghatározza a polgármester hatáskörét abban az esetben, ha az 
állattartásra irányuló kérelem nem felel meg a rendeletben vagy az egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített 
feltételeknek. Ebben az esetben a polgármester az állattartási engedély kiadását megtagadja. 
A rendelet 15. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármesternek joga volt az állatot elkobozni. A törvényességi 
észrevétel értelmében az elkobzást a magyar jogrendszer jelenleg büntetési formaként ismeri és a helyi 
önkormányzatok relevanciájában a szabálysértési hatóság eljárása eredményeként kiszabható szankció. 
A jogharmónia helyreállítása érdekében a jelen módosítás alapján a polgármester tehát a szabálysértési eljárás 
lefolytatását kezdeményezheti, s a szabálysértési eljárás keretében lesz kimondható szükség szerint az elkobzás. 
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