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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy a helyi közügyek intézése körében, törvény által nem
szabályozott viszonyok rendezésére törvény keretei között helyi rendeletet alkothat. E jogot
Magyarország Alaptörvénye és az önkormányzati törvény biztosítja az önkormányzatoknak.
A Képviselő-testület az állattartás szabályozásáról 2005. évben alkotott rendeletet.
E rendelet formailag nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak, és
egyes rendelkezései is módosításra szorulnak, ezért célszerűbb új rendeletet alkotni.
Általános indokolás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényen, a jelenleg hatályos az
állattartás szabályozásáról szóló önkormányzati rendeleten, a helyi sajátosságok figyelembe vételén
alapuló rendelet-tervezetünket a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseit
figyelembe véve dolgoztuk ki.
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók, valamint az
állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az állattartás
mások – a szomszédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó polgároknak – nyugalmát,
biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit ne károsítsa és mindenkor feleljen meg
az állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak.
Részletes indokolás
1-2 §-hoz
Meghatározza a rendelet célját és területi és személyi hatályát.
3. §-hoz
A rendelet alkalmazása szempontjából fontos fogalmakat határoz meg.
4-8. §-hoz
Az állattartás általános szabályait tartalmazzák az állatvédelmi törvényben meghatározottakon felül.

9. §-hoz
Megfogalmazza, hogy a veszélyes állatok tartása külön jogszabályban meghatározottak szerint
történhet.
10. §-hoz
Az állattartó azon kötelességéről szól, hogy gondoskodnia kell arról, hogy az állattartás miatt mások
jogai ne sérüljenek.
11-13. §-hoz
Az állattartás engedélyezéséről és tiltásának feltételeiről szól.
14. §-hoz
Az állat tartására szolgáló épületek elhelyezésének feltételeit és követelményeit határozza meg, többek
között engedélyhez köti az állatok elhelyezésére szolgáló épület és építmény létesítését, átalakítását.
Előírja az épületek takarításának gyakoriságát, meghatározza a védőtávolságokat. Rendelkezik a
trágya tárolásáról.
15-19. §-hoz
Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírásokat tartalmazza.
Rendelkezik az épületek meszeléséről, a szennyvíz és trágyalé kezeléséről, a legyek, rovarok,
rágcsálók irtásáról, valamint a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett, zárt tárolásáról.
Előírja, hogy a beteg, illetve fertőzött állatot az állattartónak kötelessége bejelenteni az állatorvosnak.
Rendelkezik az elhullott állatokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről, azok elszállításig történő
tárolásáról, elszállíttatásáról és megsemmisítéséről.
20-27. §-hoz
A rendelkezések a haszonállattatás szabályait rögzítik, többek között az épület, építmény létesítésével
kapcsolatos előírásokat. Előírja, hogy közterületen állatot legeltetni tilos, valamint az állattartást úgy
kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését ne idézze elő. Szól a trágya tárolásáról és szállításáról, a az
épület, udvar takarításáról. Meghatározza azokat a területeket, ahol tilos az állattartás.
28-30. §-hoz
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazza.
31-37. §-hoz
Az eb-és macskatartás külön szabályait tartalmazza. Fajtától függetlenül háztartásonként 2 db eb
valamint 2 db macska és azok egyszeri szaporulata (6 hónapos korig) tartható. Ezen rendelkezés a
vakvezető kutya tartására nem vonatkozik. Nagyobb számú eb indokolt esetben a Kormányhivatal
szakigazgatási szervének engedélyével tartható.
A rendelkezés meghatározza a közös udvarra vonatkozó ebtartási szabályokat.
Meghatározza az ebtartó azon kötelezettségeit, melyek a más tulajdonának és birtokának, valamint
testi épségének védelmére vonatkoznak. Előírja, hogy mely területekre, épületekbe nem lehet az ebet
bevinni.
38. §-hoz
Ezen rendelkezés az őrizetlenül hagyott, kóbor eb gyepmesteri elszállíttatásáról rendelkezik.

39. §-hoz
Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza azon állattartókra nézve, akik a rendelet hatályba lépésekor a
meghatározott korlátozáson felül tartanak állatot.
40. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg. A hatályba lépéssel egyidejűleg rendelkezik a
jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.
Lesenceistvánd, 2012. március 28.

Tóth Csaba
polgármester

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012. (…) önkormányzati rendelete
az állattartás szabályairól
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet célja, hatálya
1.§ A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz- és állategészségügyi, állatvédelmi és építésügyi
követelményeket figyelembe véve meghatározza az állattartás feltételeit, kijelölje az állattartás
céljára alkalmas, illetve arra nem használható területeket, meghatározza az állattartásra szolgáló
építmények elhelyezésének feltételeit.
2.§ (1) E rendeletben foglaltakat Lesenceistvánd Község közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az állatot vagy
az állatállományt tart, gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi, háztáji állattartás folyik, illet ve kedvtelésből állatot tartanak.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) cirkuszra, állatkiállításra,
b) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat
ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint
c) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.
II. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl.
hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.
b) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
c) kis állat: sertés, juh, kecske.
d) egyéb kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl, méh.
e) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény.
f) haszonállat: a továbbiakban a b)–e) pont alattiak.
g) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat.
h) egyéb állatok: Magyarországon nem honos állatok.
III. Az állattartás általános szabályai
4. § A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi, állatvédelmi,
környezetvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban meghatározott feltételek mellett,
a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül lehet.
5. § Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítá-

4

sa építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó védőtávolságokat
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, kedvező életfeltételek biztosításáról, gondozásáról. A létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről
gondoskodni.
7. § Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni, elhagyni.
8. § Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a
tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
9. § Veszélyes állatok tartása külön jogszabályban meghatározottak szerint történhet.
10. § Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek.
11. § Állattartás a körülmények mérlegelésével - az állattartás tárgyi feltételeire figyelemmel - ott is
engedélyezhető, ahol e rendelet tiltja vagy korlátozza. Az engedélyezés – a Kormányhivatal illetékes szakhatóságainak, az ingatlan tulajdonosának (tulajdonostársának) valamint a közvetlenül
szomszédos lakók többségének hozzájárulásával - határozott időre történhet, melynek során
meghatározható a tartható állatok számának felső határa és fajtája, illetve a tartás egyéb feltéte lei.
12. § Közterületen állatot etetni tilos.
13. § (1) A jegyző az állattartást megtilthatja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy az állattartó
engedéllyel nem rendelkezik, vagy az engedélytől eltérően tart állatot és felszólításra 30 napon
belül az engedélykérelmet nem nyújtja be, illetve az állattartást nem engedélyben foglaltak sze rint folytatja.
(2) Meg kell tiltani az állattartást, ha az állattartó egy éven belül két esetben az állattartás szabá lyait megszegi.
(3) Az állattartás megtiltása esetén az állattartó köteles a jegyző határozatában megjelölt időpontra az állattartást megszüntetni. Az állattartást tiltó jogerős, végrehajtható határozat nem teljesítése esetén a jegyző az állattartó költségére elrendeli az állatállomány elszállítását.
IV. Az állattartási épület elhelyezése
14. § (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, valamint építményt létesíteni, illetve átalakítani
csak építési engedéllyel lehet.
(2) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd
burkolattal kell ellátni, és zárt, szivárgásmentes trágyalétárolóba kell bekapcsolni. A létesítmé nyeket szükség szerint, de legalább naponként egyszer ki kell takarítani, azok rendszeres, legalább havonkénti fertőtlenítéséről és az ott előforduló kártékony állatok irtásáról gondoskodni
kell.
(3) Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és tartására szolgáló melléképületet, illetve épít ményt elhelyezni az e rendelet 1. mellékletében foglalt védőtávolságok betartásával lehet.
(4) Az ingatlan területén trágyát szabadon tárolni tilos. A trágyatároló szilárd, szivárgásmentes
alappal és peremmel ellátott. A trágyalé elvezetését vízzáró fedett aknába kell megoldani.
(5) Lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás célját szolgáló egyéb helyiségben (pince,
fáskamra, garázs, padlás, stb.) haszonállat nem tartható.
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(6) Családi házban kishaszonállat a lakóépület arra alkalmas elkülönített nem lakás céljára szolgáló helyiségben, baromfi a lakóépülethez tartozó kertben, udvarban elkülönített és elkerített helyen is tartható. A baromfi tartására szolgáló udvart úgy kell kialakítani, hogy az állatok a szomszédos épületek falazatában és falszegélyében kárt ne okozhassanak.
V. Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírások
15. § (1) Az állattartók az állatok tartása során kötelesek biztosítani olyan tartástechnológiát, hogy az a
közegészségügyi, állategészségügyi, valamint környezetvédelmi igényeknek maradéktalanul
megfeleljen.
(2) Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson, senki
közérzetét, életminőségét ne rontsa.
(3) A közterületen okozott esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetve az állat felügyeletével
megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.
16. §(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állattartásra szolgáló épületek szükség szerinti kitakarításáról, rendszeres, de legalább évi egyszeri kimeszeléséről, fertőtlenítéséről, a bűzös gázok áram lásának - mesterséges vagy természetes úton - magasba tereléséről.
(2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a szennyvíz (-trágyalé) a szomszéd telkére, vagy közterületre ne folyhasson át, valamint a saját építésű telkét se szennyezze, és a talajt ne fertőzze.
(3) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) folyamatosan gondoskodnia kell a legyek, rovarok, rágcsálók rendszeres irtásáról.
17. § (1) Belterületen trágya, trágyalé (hígtrágya) a kihordásig csak zárt trágyagyűjtő aknában tárolha tó. A trágya tárolásának előírásait e rendelt 14. § (4) bekezdése, valamint a 23. § tartalmazza.
(2) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírások betartását külterületen is biztosítani kell.
(3) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó
takarmány fedett, zárt tárolásáról.
18. § (1) A beteg, illetve betegségre gyanús állatot a tulajdonos köteles a tartás helyén elkülöníteni és
a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni.
(2) Fertőző állatbetegség esetén az állattartó köteles bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak.
19. § (1) Az elhullott nagytestű állatot (ló, szarvasmarha, 100 kg-on felüli sertés, stb.) a tulajdonos köteles az Önkormányzatnál bejelenteni, ahol az állatok elszállításáról haladéktalanul rendelkeznek.
(2) Az állat tulajdonosa az állathullát, annak elszállításáig köteles zárt helyen, illetve zárt göngyölegben tartani. Az állathulla megsemmisítése csak az állategészségügyi szabályok betartásával történhet.
(3) Az állathulla megsemmisítésével járó költségek az állat tulajdonosát terhelik
(4) Elhullott állatot szemétgyűjtő edénybe tenni szigorúan tilos.
VI. Haszonállattartás szabályai
20.§ (1) Az állattartásra szolgáló építményt, épületet létesíteni csak az építésügyi, köz- és állategészségügyi, környezet- és talajvédelmi előírások betartásával lehet.
(2) Közterületen állatot legeltetni tilos.
21. § Hulladékhússal táplált prémes állat belterületen nem tartható.
22. § Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, káros
szennyezését ne idézze elő. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással érintett részen pangó vizek ne keletkezzenek.
23. § (1) A trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről gondoskodni kell. A trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethető.
(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átmeneti gyűjtőben megengedett.

6

(3) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról folyamatosan, elszállításáról kéthetente
gondoskodni kell.
(4) A szállítást úgy kell végezni, hogy az a közterületet ne szennyezze. A szállítás során a trágya elszóródását a rakomány ponyvázásával (fóliaborítással) kell megakadályozni.
24. § Az állattartás céljára szolgáló épületet, udvart rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell.
25. § Tilos a település bármely területén elhelyezkedő egészségügyi, oktatási, nevelési, művelődési,
élelmiszert árusító üzlet, vendéglátóipari egység sporttelep területén továbbá a szomszédos telken haszonállatot tartani.
26. § Haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, haszonélvezőjének) írásbeli hozzájárulása szükséges.
27. § Méhek telepítését az Önkormányzatnál be kell jelenteni. Méhek telepítésével kapcsolatosan a
méhészetről szóló 15/1969. (XI. 06.) MÉM rendelet szabályai az irányadók.
VII. Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai
28. § A kedvtelésből tartott állatok száma – az eb és macska kivételével – nem esik korlátozás alá, de
gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket biztosítani a tartott állatok részére figye lembe véve a közegészségügyi, az állategészségügyi, állatvédelmi és a környezetvédelmi jog szabályok betartását.
29. § Erkélyen, folyosón, loggián állandó jelleggel állatot tartani tilos.
30. § Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bármilyen módon történő bántalmazása, elhagyá sa, egymásnak ugratása, viadaloztatása.
VIII. Eb- és macskatartás külön szabályai
31. § (1) Családi házak udvarán háztartásonként – az eb, macska korától és fajtájától függetlenül - legfeljebb kettő darab eb és egyszeri szaporulata (6 hónapos korig) valamint kettő darab macska
és egyszeri szaporulata (6 hónapos korig) tartható. E rendelkezés a vakvezető kutya tartására
nem vonatkozik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb indokolt esetben külön engedélylyel, a Kormányhivatal szakigazgatási szervének szakvéleményének figyelembevételével tartható.
32. § Közös udvar kertjében csak az összes tulajdonos írásbeli hozzájárulásával szabad ebet tartani. Ha
valamelyik lakótárs kéri, az ebet elkerített helyen kell tartani. Nem kell hozzájárulás, ha a közös
tulajdonú udvar, kert használatát a tulajdonosok megosztották egymás között és a saját haszná latú ingatlanrészeket kerítéssel elválasztották egymástól.
33. § Az ebtartó köteles biztosítani, hogy az eb közterületre, vagy más tulajdonára, birtokára át, ki, be
ne mehessen, felügyelet nélkül ott ne tartózkodhasson, más életét, testi épségét, tulajdonát ne
veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Az eb által e területeken keletkező szennyeződés eltá volításhoz megfelelő eszközt kell magánál tartani az ebtartónak, vagy az eb felügyeletével meg bízott személynek.
34. § (1) Harapós, vagy támadó természetű ebet – nappal biztonságos módon – szükség esetén meg kötve kell tartani. Az ilyen eb éjszakára is bekerített és lezárt helyen tartandó.
(2) Harapós, vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a ha rapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell – szembetűnő módon – elhelyezni.
35. § Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
36. § Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos. Harapós, támadó természetű, nagytestű (45 cm ma gasság felett) ebet szájkosárral is el kell látni. A póráz legfeljebb 2 méter szárhosszúságú (nem
kihúzható) lehet.
37. § Tilos az ebet – vakvezető eb kivételével – bevinni:
a) játszótérre,
b) vendéglátó egységbe,
c) óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, szociális és kulturális intézmény területére,
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d) élelmiszerárusító üzletbe,
e) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
temető területére.
38. § (1) A közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor ebet a jegyző a gyepmesterrel befogatja,
majd a gyepmesteri telepre szállíttatja. Az eb őrzéséről a befogást követő 15 nap elteltéig a
gyepmesteri telepen a gyepmester gondoskodik. A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek
megtérítésével az ebet kiválthatja. A 15 nap eltelte után az eb további sorsáról az állatvédelmi
előírások betartásával a gyepmester gondoskodik.
(2) Nem tartható macska az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulása nélkül a közös használatú
helyiségekben.
(3) Az elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles
gondoskodni az állatvédő szervezetek bevonásával.
IX. Átmeneti rendelkezések
39.§ E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt, egyedszámra, övezetekre vonatkozó korlátozáson felül tartott állatok a természetes kihalásukig, haszonállat esetében gazdasági hasznosítá sukig a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett tarthatók, de számuk nem növelhető.
X. Záró rendelkezések
40.§ (1) E rendelet 2012. május 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás
helyi szabályairól szóló 19/2004. (IX.28.) rendelete.
Lesenceistvánd, 2012. ........................

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Lesenceistvánd, 2012. ........................

Dr. Takács Nóra
körjegyző

8

1. melléklet ....../......(..........) ........................... önkormányzati rendelethez
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok

A) Megnevezés
1.
2.

Nagy haszonállat (ló, öszvér,
szamár, szarvasmarha)
Kishaszonállat (juh, kecske, sertés)

3.
4.

B) lakóépülettől C) fúrt kúttól D) ásott kúttól
pihenő épülettől
10 m
10 m
15 m
6m

10 m

15 m

Kisállat (baromfi, nyúl, galamb)

6m

5m

10 m

Trágyatároló

10 m

10 m

15 m
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
1.) A rendelet-tervezet címe: Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012. (…) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
a) Társadalmi-gazdasági hatása: Szabályozza a helyi állattartást.
b) Költségvetési hatása: Nincs
c) Környezeti, egészségi következményei: A szabályok betartásával csökkenthető a környezet
terhelése, megóvható az ember egészsége.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
e) Egyéb hatása: Nincs
3.) A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.)
számú IRM rendeletnek megfelelő szabályozás. A helyi állattartás szabályainak rendezése.
4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincsenek.
5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi: Nincs.
b) szervezeti: Nincs.
c) tárgyi: Nincs.
d) pénzügyi: Nincs.
6.) Törvényességi észrevétel:

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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