
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
146/2020. Kth. 

Beszámolás az egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított 
ideiglenes bizottság munkájáról 
 

H a t á r o z a t  

 

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 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Hunyadi Péter képviselő 
Várnai Iván képviselő 
Szabadi István képviselő 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Mária  s.k.      Harkai Péter s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2020. szeptember 24. 



 

 

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. 
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