Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében
A Bizottsági ülés ideje: 2021. július 29. napján 7:45 órától
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek:
Sebes Péter bizottsági elnök
Csernai Ferencné bizottsági tag
Lukács Tamás bizottsági tag
Róth József bizottsági tag
Dobai Istvánné bizottsági tag
Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag
Az ülésről távol maradt:
Balogh Ernő bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
Szamosvölgyi Péter polgármester
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea Szervezési és Szociális Osztály osztályvezető
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi és
Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 6 tag jelen van egyben az ülést megnyitotta.
Megkérdezte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével
kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat nem volt, az ülés
napirendjeit szavazásra bocsátotta.
Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
Előterjesztés a belterületen folytatott állattartás
megalkotására
Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester
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rendelet

2
Előterjesztés a
megalkotására

belterületen

folytatott

állattartás

szabályairól

szóló

rendelet

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy bizottsági ülésen elhangzott a rendelet
megalkotásának sürgősségi oka. Megkérdezte dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy a bizottság részére meg lett küldve elektronikus úton az
előterjesztés, de azóta módosult. Az értelmező rendelkezések rész kibővült egy g) ponttal
kellemetlen szagok, bűz fogalmával, valamint a területi hatályra vonatkozóan a 2. § 3) bekezdése,
amelyben belterületen a falusias lakóövezet kivételre került a területi hatály alól tekintettel arra,
hogy Széphalom, Károlyfalva és Rudabányácska területek falusias lakóövezet besorolásban vannak
az ingatlanok és ott lakók saját célra történő állattartást folytathatnak. Elmondta, hogy a
szankciórendszer a 6. §-ban szerepel. Elmondta, hogy az egységes jogalkotás miatt lehetőség szerint
a szankciót át kell majd emelni a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletbe a többi szankció
mellé.
Kérdések, vélemények:
Róth József bizottsági tag: Elmondta, hogy amit tudna támogatni, hogy a belvárosban ne legyen
haszonállat, és hogy a környezetére ne jelentsen szaghatást, viszont vannak olyan állatok például
kutya, macska, amit lehessen tartani.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy 2. § 4) bekezdésében fel van sorolva, hogy a rendelet
hatálya milyen állatokra nem terjed ki.
Dobai Istvánné bizottsági tag: Megkérdezte, hogy kibővíthető-e ez a rendelet. Elmondta, hogy
tudja, hogy a kutya kedvtelésből tartott állat, de vannak olyan kutyák, amik félelmet keltenek, ha
kiszabadulnak.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy nagyon vékony mezsgyén kell megfelelni, mert az
állattartást szabályozó törvények az állatok szemszögéből közelíti meg, ami röviden úgy foglalható
össze, hogy bárki bármilyen állatot tarthat, ha az állat jól érzi magát, és megteremtik az
állattartáshoz szükséges, és a jogszabályban előírt körülményeket. Elmondta, hogy előzetesen a
törvényességi felügyelet véleményét is kikérték a rendelet megalkotásának lehetőségeiről.
Elmondta, hogy a jegyzőnek állatvédelmi hatósági feladata is van, több önkormányzatnál előfordult,
hogy engedély nélkül menhelyeket létesítettek, azok ellen fel lehet lépni és bírságot is lehet kiszabni.
Dobai Istvánné bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ez a rendelet az emberek védelmében van végre
és a kutya se jöhessen ki a családi ház udvaráról és tarthassa sakkban az utcában lakókat. Nagyon
örül annak, hogy a rendeletben pontos megfogalmazásra került a kellemetlen szag fogalma.
dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy az ebtartásnak is vannak szabályai, és hogy ez a
rendelet nem az ebtartást szabályozza hanem a belterületen történő haszonállat tartás szabályait
rögzíti.
Róth József bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a szankcióban szereplő 150.000,- forint tényszerű
vagy 150.000.- forintig terjedhet-e a büntetés és nem magas kicsit ez az összeg, van akinek több
havi bére.
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dr. Terdik Sándor jegyző: Elmondta, hogy ez egy fix összeg a kiróható büntetés 150.000.- forint.
Elmondta, hogy közigazgatási eljárásban kerül kivizsgálásra és elbírálásra, és a törvényben
megszabályozott eljárási szabályok alapján történik a bírságolás.
Dobai Istvánné bizottsági tag: Véleménye szerint nem a bírságolás a cél hanem, hogy
megszüntessék a bejelentésben szereplő állapotot.
Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
javaslatát, miszerint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a
belterületen folytatott állattartás szabályairól szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés
elfogadását.
S z a v a z á s : Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága
8/2021.(VII.29.) határozata
a belterületen folytatott állattartás szabályairól szóló rendelete megalkotásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a belterületen folytatott állattartás
szabályairól szóló rendelete megalkotására vonatkozó előterjesztést fogadja el.

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a
részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dobai Istvánné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sebes Péter sk.
Bizottság elnöke

