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Előterjesztés
a Képviselő-testület

2010. augusztus 25-i ülésére

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző

Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 109/2010. (VIII.11.) számú határozatában 
kapott iránymutatások alapján elkészítettem az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását.

Kérem a rendeletmódosítás elfogadását.

Enying, 2010. augusztus 19.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (......) önkormányzati
rendelete az állatok tartásáról  szóló 56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

módosításáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  (1) Az  állatok  tartásáról  szóló  56/2009.  (XII.  21.)  önkormányzati  rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat közigazgatási területén
a) Kisvárosias lakóterületen (Lk1, Lk2) – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –, Központi 

vegyes területen (Vk), Településközpont vegyes területen (Vt) és Üdülőterületen (Üü) 
állattartó és állattartáshoz szükséges egyéb épület nem  építhető, – kedvtelésből tartott 
állat kivételével – állat nem tartható,

b)  Kereskedelmi-szolgáltató terület (GKSZ1-2), Egyéb ipari területen (GIP1-3) építési 
      övezetben állattartó épület nem építhető, állat nem tartható,
c)Kertvárosias  lakóterületen  (Lke)  az  utcavonali  telekhatártól  számított  20,00 

métertávolságig állattartó épület nem helyezhető el,
d)  Falusias  lakóterületen  (Lf1,  Lf2)  az  utcavonali  telekhatártól  számított  20,00  méter 

távolságig – kivéve Kabókapuszta, ahol 30,00 méter távolságig – állattartó épület nem 
helyezhető el,

e) állattartó épület a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint 
e rendeletben foglaltak szerint helyezhető el.”

(2) A R. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
 „(2a) A Lehel és a Török Bálint utcák tekintetében a Kertvárosias lakóterületre (Lke) vonatkozó 
rendelkezések az irányadóak.„

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 11. §-a, és 20. § (5) bekezdése.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

   Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve: 2010. augusztus
Szörfi István
     jegyző
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