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 6/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Az állatok tartásáról szóló - 26/2005. (V. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 21/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény  1. § (1) és 16. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja az állatok tartásáról szóló 21/2004. (IV. 
30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: rendelet). 

1. § (1) A rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az állattartó az alábbi rendelkezéseknek megfelelően köteles gondoskodni az eb 

tartásáról: 
a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos; 
b) az ebet közterületen, az épületek közös használatú helyiségeiben és területein, több 

lakásos lakóház közös használatú udvarán kettő méternél nem hosszabb pórázon, a harapást 
vagy marást kizáró módon kell vezetni; 

c) az ingatlanról az eb köz- vagy magánterületre történő szökését meg kell akadályozni. Ha 
a szökés megakadályozása más módon nem lehetséges az ebet kennelbe kell zárni.” 
(2) A rendelet 12. § -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az állattartási engedélyben rögzíteni kell az eb tartására vonatkozó (5) bekezdésben 

meghatározott szabályokat.” 
2. § A rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A 12. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértőjével szemben a közterület-
felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

Záró rendelkezések 

3. § Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba. 
Budapest, 2006. február 02. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Ez a rendelet módosítja az állatok tartásáról szóló 21/2004 (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendeletet. A módosítást szükségessé tette 
egyrészről az érintett jogszabályhelyek pontosításának igénye, másrészről a szabálysértési 
tényállás kapcsán az egyszerű, gyors és a büntetés célját is eredményesen szolgáló intézkedési 
lehetőség: a helyszíni bírságolás beépítésének kívánalma. 

Részletes indokolás 

1. § (1) bekezdéséhez: Az állattartó által az eb tartásával kapcsolatban a rendeletben 
meghatározott betartandó szabályokat sorolja fel. 

1. § (2) bekezdéséhez: Az állattartó által betartandó az (1) bekezdésben meghatározott 
szabályokat az állattartási engedélyben rögzíteni kell.  

2. §-hoz: A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 134. §-a és 135. §-a alapján a 
helyszíni bírságolás lehetőségét teremti meg a közterület-felügyelő számára. 

3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
Budapest, 2006. február 02. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 


