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K I V O N A T  

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2011. október 10-én megtartott  

zárt képviselőtestületi ülésén készült jegyzőkönyvből 
 

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

50/2011. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jakab Ildikó Gizella 3240 Parád, Kossuth 

L. u. 196-198. szám alatti lakos gazdasági haszonállattartó ügyében a következő döntést hozza: 
 

Jakab Ildikó Gizella lótartási tevékenységét úgy köteles folytatni, hogy azzal szomszédai nyugalmát 

indokolatlanul ne zavarja. 

Ezért belterületi ingatlanain - ingatlanonként - 2-2 db lovat tarthat folyamatosan. Ezt meghaladó 

mennyiségű állattartás esetén külterületen, annak határától mérten 50 méterre köteles az állatok 

tartására megfelelő férőhelyet kialakítani. 

Az állatok külterületi elhelyezésére szolgáló istálló kialakításának végső határideje 2012. december 31. 

napjában nyer megjelölést. 

A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.  

A hozott döntést sérelmesnek tartó fél a döntés tudomására jutásától számított 30 napon belül, 

törvénysértésre hivatkozással fordulhat a bírósághoz. 
 

Indokolás 

Jakab Ildikó Gizella állattartási tevékenysége ellen Baloghné Kívés Erzsébet szomszédja élt 

bejelentéssel, kifogásolva az állattartás körülményeit, annak környezetre gyakorolt hatását. 

Az eljárás során közreműködő Heves megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi szakhatóság az állattartás körülményeiben kifogásolható magatartást, 

tevékenységet nem tapasztalt. 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint 

szakhatóság ugyancsak eltekintett bárminemű intézkedés megtételétől, amely korlátozta volna Jakab 

Ildikó Gizella ez irányú gazdasági tevékenységét. 

Az önkormányzat helyi állattartásról szóló 2/2004. (II.17.) önkormányzati rendelete ingatlanonként 2-

2 ló vagy más nagytestű állat elhelyezését teszi lehetővé a település belterületi részén. 

Tekintettel arra a tényszerű körülményre, hogy állattartó gazdasági tevékenységét az érintett 

ingatlantulajdonosok egyetértésével, a belterület és a hozzá szervesen kapcsolódó külterületek egyidejű 

igénybe vételével végzi és az állatok napközben jellemzően a külterületen tartózkodnak, az 

önkormányzat képviselő-testülete a rendelkező részben foglalt határideig engedélyezi a nagyobb számú 

(12 db) ló jelenlegi körülmények közötti tartását. 

A testület támogatja azon mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek megélhetést, munkalehetőséget 

biztosítanak az itt élni dolgozni kívánók számára. 

Ezen határozat az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 11. § valamint a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 20. § (7) bek b. pontja rendelkezésén alapul. 

 

Kmf. 

 
Mudriczki József sk.                                                Varró Gyula sk. 

                               polgármester                                                                 jegyző 

 
A kivonat hiteléül: Bocsiné Lázár Éva  

Parád, 2011. november 4.    


