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HATÁROZATA

Tárgy:  Döntés Mosolygó István állattartásról szóló felleb bezési ügyében.

Nagykovácsi  Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Mosolygó  István 
2094 Nagykovácsi, Puskin utca 3. szám alatti lakos fellebbezését 

elutasítja és 
a polgármester 06-89/7/0212. számú határozatát 

helyben hagyja.

A határozat ellen, annak közlésétől  számított 30 napon belül – jogszabálysértésre 
hivatkozással  –  a  Budakörnyéki  Bírósághoz  címzett,  de  a  Nagykovácsi 
Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalához  benyújtott  kereseti  kérelemmel  élhet.  A 
pert az önkormányzat ellen kell indítani. 

I n d o k o l á s

Mosolygó István 2011. november 20. napján terjesztett elő kérelmet a Nagykovácsi, 
Puskin  u.  1.  szám alatti  ingatlanon történő  lótartás engedélyezésére.  A település 
belterületén a lótartás engedélyezésére a  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat  
az  állattartásról  szóló  24/2011.  (XI.2.) sz.  önkormányzati  rendeletének  2011. 
december  20.  napján  hatályba  lépő (a  továbbiakban:  helyi  rendelet) 14.  §  (4) 
bekezdése irányadó, mely szerint „a Polgármester egyedi kérelem alapján felmentést 
adhat azok számára, akiknél a rendelet előírásaitól eltérő állattartási forma a rendelet 
hatályba lépése előtt legalább 10 éve kialakult.”
A  Polgármester  a  kérelmet  megvizsgálva  az  állattartás  további  tartását  nem 
engedélyezte és egyben kötelezte az állattartót 2012. október 8 napjáig a lótartás 
felszámolására.
Mosolygó István határozat ellen fellebbezést nyújtott be. Kérelmében előadta, hogy a 
korábbi  állattartási  rendeletekben  a  testület  4  db,  majd  2004.  októberétől  2  db 
nagytestű  haszonállat  tartását  tette  lehetővé.  Véleménye  szerint  a  hivatkozott 
hatályos  állattartási  rendelet  visszamenőleges  rendelkezést,  előírásokat  és 
feltételeket tartalmaz. 

A Képviselő-testület a fellebbezést megtárgyalta, a fellebbezésben foglaltakkal nem 
értett egyet, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv 
(Ötv.) 11. § (3) bekezdése, valamint a Ket. 109.§ (1) bekezdése.



Jelen  határozatot  a  képviselő-testület  az  állattartásról  szóló  24/2011.  (XI.  02.) 
rendelet valamint a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. 
évi CXL. törvény 105. § (1) és 107. § (1) és (4) bekezdésére alapozta. 
Hatáskörét és illetékességét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyző

A Képvisel ő-testület a fenti határozatot a jelenlév ő 8 képvisel ő 
7 igen és 1 tartózkodás mellett fogadta el.


