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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére  

  

Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes 

bizottság működési idejének módosítása tárgyában 

 

A 2020. január 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésen képviselői ügyrendi javaslat 

fogalmazódott meg, amely szerint indokolt lenne egy olyan ideiglenes bizottság felállítása, 

amely kifejezetten egy hatósági ügy eljárási szabályait vizsgálná felül. 

Erre tekintettel Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes 

bizottságot állított fel az egyes állattartással összefüggő kérdések 2020. május 31. napjáig 

történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános jelleggel elemezheti a város 

közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos szabályokat, összevetheti a 

magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget fogalmazhat meg – jogszabályokkal 

összhangban és alátámasztva– az állattartással, kiemelten a városi lótartással kapcsolatban. 

Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás eredményéről és 

javaslatairól a 2020. évi júniusi ülésre készített volna előterjesztést a Képviselő-testület 

részére. 

Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá az állattartással összefüggő kérdések felmérése sem megoldható a járványügyi 

óvintézkedések betartása mellett.  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármester a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri 

határozatával módosította a 38/2020. Kt. sz. határozatot, a felállított ideiglenes bizottság 

munkájára vonatkozó határidő módosítása érdekében.  

A 3 fős ideiglenes bizottság az egyes állattartással összefüggő kérdéseknek Magyarország 

Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzet lejártát követő 60. napjáig kell a felmérést teljesíteni. Az ideiglenes 

bizottság általános jelleggel elemezheti a város közigazgatási területén hatályban lévő 

állattartással kapcsolatos szabályokat, összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi 

lehetőséget fogalmazhat meg – jogszabályokkal összhangban és alátámasztva – az 

állattartással, kiemelten a városi lótartással kapcsolatban. Továbbá az ideiglenes bizottság a 

felülvizsgálat befejezését követően a feltárás eredményéről és javaslatairól Magyarország 

Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.01.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzet lejártát követő 90 napon belül megtartott ülésre előterjesztést készít a 

Képviselő-testület részére. 

A Bizottság munkájára előírt határidő módosítására a kialakult járványhelyzet és a nyári 

szabadságok miatt van szükség. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. Kth. számú 

határozatával megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri határozattal módosított 

határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes 

bizottságot állít fel az egyes állattartással összefüggő kérdések 2020. szeptember 

30. napjáig történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános 

jelleggel elemezheti a város közigazgatási területén hatályban lévő állattartással 

kapcsolatos szabályokat, összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi 

lehetőséget fogalmazhat meg – jogszabályokkal összhangban és alátámasztva– az 

állattartással, kiemelten a városi lótartással kapcsolatban.” 

2. A 38/2020. Kth. számú határozattal megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri 

határozattal módosított határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„3. Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás 

eredményéről és javaslatairól a 2020. évi októberi ülésre előterjesztést készít a 

Képviselő-testület részére.” 

 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

A határozatról értesül: Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

   Hunyadi Péter képviselő 

Várnai Iván képviselő 

Szabadi István képviselő 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 04. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


