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Tárgy: Közmeghallgatáson elhangzottak
kivizsgálása

JUHÁSZ PÉTER
Hajdúszoboszló
Szováti út 29.
Tisztelt Juhász Úr!
A képviselő-testület előtti közmeghallgatáson ebtartással kapcsolatos felvetése nem tartozik a
közmeghallgatás témakörébe, mivel az egyedi hatósági ügy.
Ezzel kapcsolatosan az eljárást nem a képviselő-testület, hanem a polgármesteri hivatal arra
illetékes dolgozója folytatja le.
Egyedi ügyében tájékoztatom, hogy az eb tartással kapcsolatos bejelentésének kivizsgálására
és szakvélemény beszerzésére ügyintézőnk megkereste az Ebtenyésztők Közhasznú
Egyesületét, ahonnan nem hogy válasz nem érkezett, de megkeresésünk kézbesítése is
meghiúsult.
Ügyintézőnk kérelmüket áttette az arra illetékes birtokvédelemben eljárásra jogosult
ügyintézőhöz. A Polgári Törvénykönyv 188. §-a értelmében ugyanis ha a birtokost
birtoklásában megzavarják, akkor birtokvédelem illeti meg. Önöket a szomszéd a saját
ingatlanjuk használatában (bűz, kutyaugatás, kennel telepítése, stb.) zavarja, ezért illeti meg
Önöket a birtokvédelem.
Az eljárás során ügyintézőnk az összes körülményt vizsgálta, megnyilatkoztatta a birtoksértőt
is és végül végzéssel 2011. december 2-án az eljárást megszüntette.
Az eljárás megszüntetésének indoka az, hogy a birtoksértő is és Önök is egybehangzóan
kijelentették, hogy a kutyák ingatlanon történő tartása és a kennel építése 2010. márciusában
kezdődött. A fent hivatkozott jogszabály értelmében a birtokvédelmi eljárás lefolytatását egy
éven belül lehet csak kérni a jegyzőtől, egy év után a bíróság illetékes abban döntést hozni.
Tekintettel arra, hogy a birtoksértés megkezdésétől számítottan egy év eltelt, ezért meg kellett
szüntetni az eljárást hatáskör hiánya miatt. Birtokvédelemért ebben az ügyben a
hajdúszoboszlói városi bírósághoz fordulhatnak.

2

Jelenleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szabályainak
betartását vizsgálja a hatóság, melyhez megkértük az állategészségügyi szakhatóság
szakvéleményét, ami még folyamatban van. E szabályozás értelmében a jegyző az
állatvédelem és a állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme
érdekében.
Az eljárás lefolytatásáról és eredményéről írásban kap érdemi határozatot.
Kérem az egyedi ügyére vonatkozó válasz tudomásul vételét.
Hajdúszoboszló, 2012. január 12.
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