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 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület tagjai körében felmerült, hogy Kékkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2004-ben elfogadott állattartási rendelete olyan széles körben, illetve nagy 

számban határozza meg a „lakóterületen tartható állatok számát”, ami amennyiben valaki a 

rendelet szabályainak megfelelően annyi állatot tartana, mind a lakosokat, mind a nyaralókat 

zavarná. 

Ennek okán az előző testületi ülésen közösen áttekintettük az állattartási rendelet mellékletét, 

melyet megelőzően a képviselő-testület tagjai átgondolták a településen tartott állatok 

létszámát, és a Képviselő-testület által előzetesen egyeztettek szerint elhangzottak azon állat 

létszámok, melyek belterületen nem tarthatóak. 

Lényeges, hogy a Képviselő-testület szándéka semmiképpen sem irányul a jelenleg állatot 

tartók e tevékenysége korlátozására, tekintettel arra, hogy az nem zavaró mértékű, így 

mindenképpen fontos volt az előzetes egyeztetés, hogy a módosítás a jelenlegi egyébként 

meglehetősen kis létszámú állattartókat ne korlátozza.  

A rendelet mellékletén a képviselők által javasolt változtatások átvezetésre kerültek, ez 

elsősorban tehát a belterületen tarható állatok darabszámát érinti. A korábbiakban 

meghatározott védőtávolságok nem kerültek megváltoztatásra, mindössze kiegészítésre 

kerültek azon esetekben, mely létszámoknál az állatok belterületen ugyan nem tarthatóak, de 

külterületen és zártkertben igen. Megmaradt továbbá az a szabály, mely szerint a 

védőtávolságok a hatályba lépést követően épülő álltartás célját szolgáló épületekre 

vonatkoznak.  

 

INDOKOLÁS 

A Képviselő-testület szándékának megfelelően a rendelet 1. melléklete módosításra kerül, és 

ezzel a belterületen tartható állatok száma lecsökken.  

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A rendelet tervezetének elkészítését előzetes egyeztetés előzte meg, mely során átgondolásra 

került a belterületen ténylegesen tartott állatok száma. Ennek éppen az volt a célja, hogy a 

jelenlegi állattartást, illetve az ennek megfelelő mértékű elsősorban saját célokra szánt 

belterületen történő állattartást ne korlátozza, így a módosítás elfogadása nem jár társadalmi, 

gazdasági, környezetvédelmi hatásokkal, végrehajtása nem jelent adminisztrációs feladatokat.  

Hatása inkább a tekintetben lehet, hogy megakadályozza a jövőben az olyan nagy létszámú 

állattartást belterületen, ami vélhetően már nem csak a családi szükségletek kielégítését 

szolgálja, és ami a lakókat, illetve a településen nyaralókat már zavarná. 
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