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HATÁROZAT 
 
 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 8. §- ban 
meghatározott rendelkezések, állattartási szabályok megsértése miatt, valamint a 245/1998 (XII.31.) 
Korm. rendelet által megállapított feladatot ellátva az állatok védelme érdekében az Igal 0143 hrsz. 
alatt tartott 5 példány üszőt ismeretlen tulajdonosától 
 

lefoglalom. 
 
A példányokat ezzel egyidejűleg Somogyacsa 061 hrsz. alatt ifj. Lengyel Ferenc 7283 Somogyacsa 
Kossuth u. 27. szám alatti lakos birtokán elkülönítve  
 
 

helyezem el. 
 
 
 
Az állatok elhelyezését néhai Köbli Imre volt 7275 Igal József Attila u. 35. szám alatti lakos jogerős 
hagyatékátadó végzéséig foglalom le. Amennyiben az állatokról az örökös nem rendelkezik, a 
tulajdonjog a Magyar Államot illeti meg. Az állatokat krotáliával kell megjelölni a határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  
 
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatalhoz (7400 Kaposvár, Cseri major Pf. 126) – mint II. fokú hatósághoz - címzett, 
de az állatvédelmi hatóságként eljáró Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál (7275 Igal, Szent István u. 
107.) előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke 15.000.-Ft. 
 
 

INDOKLÁS 
 
 
Köbli Imre 7275 Igal József Attila u. 35. szám alatti lakos 2017. szeptember 23. napján elhalálozott. A 
felügyelete alatt álló gazdálkodási tevékenység céljából tartott haszonállataival az utóbbi években           
- ahogy egészségi állapota jelentősen megromlott- több alkalommal megsértette az állatok 
tartásának általános szabályait. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Több esetben lakossági 
bejelentés érkezett, hogy a felügyelete alatt álló állatok szabadon kóborolnak és veszélyeztetik más 
emberek testi épségét és félelmet keltenek megjelenésükkel. A felszólítások ellenére sem történt  
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változás. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalától 2017.05.16. napjára helyszíni 
szemlét rendeltek el a 7275 Igal József Attila u. 35. illetve az Igal külterületén lévő (0143 hrsz) tanya 
területére. A fenti két ingatlan területén található állatállomány (gazdasági haszonállat és 
kedvtelésből tartott állat) tartásának vizsgálata állatvédelmi és állategészségügyi szempontból vált 
indokolttá. A helyszíni szemle időpontjában Köbli Imre nem állt a hatóságok rendelkezésére és nem 
biztosította a hatóságok részére, hogy az eljárást lefolytathassák. Az állatok tulajdonosa néhai Köbli 
Imre halálát követően tudomásunkra jutott, hogy végrendelet maradt az örökös személyére 
vonatkozóan, így a hagyatéki tárgyalás lefolytatásáig az örökös személye ismeretlen. Továbbá az 
állatok nem rendelkeznek egyedi azonosítóval sem. Ha a jegyző, illetve a járási hivatal az Átv. 6-8. §-
aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá 
bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóság intézkedését kezdeményezni. Ezen bejelentések és az Átv-ben meghatározott rendelkezések 
megsértése miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. 
 
Tekintettel arra, hogy az állatok tulajdonosának kiléte ismeretlen, az Igali Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője döntött a Ket. 80. § (1) bekezdése alapján, a hirdetményi úton történő közzétételről. 
 
A döntést és az arról szóló hirdetményt az Igali Közös Önkormányzati Hivatal a Ket. 80. § (4) 
bekezdése értelmében a hivatalban és a honlapján közzéteszi. 
 
A döntés kifüggesztésének napja: 2017. október 18. 
 
A döntés levételének napja: 2017. november 03. 
 
A Ket. 80. § (5) bekezdése alapján a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a 
hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. 
 
 
A fellebbezési illeték mértékének megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
mellékletének XIII. fejezet 2/d. pontja alapján történt. 
 
 
Igal, 2017. október 16. 
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