
Nincs engedélye, mégis mőködik a csirketelep 

Fábiánsebestyén - Csak a bíróságtól kérhetnek jogorvoslatot azok a 
fábiánsebestyéniek, akik a szomszédjukban mőködı állattartó telepre 
panaszkodnak. Hiába nem felel meg az állat-egészségügyi elıírásoknak, most is 
3000 baromfit tartanak ott. 

Továbbra sincs béke a fábiánsebestyéni Szabadság 
utcában: az itt lakók nem szeretnék, hogy a 
szomszédjukban állattartó telep mőködjön. Lapunkban 
korábban beszámoltunk róla: tucatnyi falubeli tavaly 
márciusban azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy 
legalább májustól szeptember végéig tiltsák meg az 
állattartást a belterületen épült, lakóházak közé 
ékelıdött telepen, mert még szalonnasütést sem 
tarthatnak a kertjükben, olyan bőz terjeng a 
környéken. Megtartották a hivatali szemlét a telepen, 
ahol mindent rendben találtak. Határozatban csupán 
arra kötelezték a tulajdonost, hogy létesítsen tárolót a 
dögöknek. A szomszédok fellebbeztek, a regionális államigazgatási hivatal pedig meg 
is semmisítette a határozatot. 
 
A panaszosok nem hagyták annyiban a dolgot. Utánajárásuknak köszönhetıen 
kiderült, hogy 2007-ben – feltehetıen egy korábbi probléma miatt – már született egy 
határozat a teleprıl. Abban megtiltják a disznótartást a tulajdonosnak, és mivel nem 
fellebbezett, jogerıre emelkedett a határozat. Hogy eleget tettek-e a döntésnek, azt 
senki nem ellenırizte. Így fordulhatott elı, hogy 2009 szeptemberében – Szıllısiék 
panaszára – újabb határozat született ugyanott, ugyanazzal a tartalommal, de 
fellebbezési lehetıséggel. A döntést mindkét fél megfellebbezte, a regionális 
államigazgatási hivatal pedig 2009. december 30-án megsemmisítette a határozatot, 
és új eljárás lefolytatását rendelte el. 
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– Nincs olyan törvény, amely a belterületi állattartást tiltaná, de a hatályos állat-
egészségügyi és állatvédelmi jogszabályoknak eleget kell tenni. Tudomásunk szerint a 
helyi állattartási rendelet bizonyos estekben is csak maximum 15 méteres 
védıtávolságról rendelkezik – mondta Farle Csaba. A Csongrád Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal helyettes fıállatorvosa hozzátette, decemberben még 11 ezer 
900 baromfit és 192 sertést tartottak a fábiáni telepen, amely egyébként nem felel 
meg az állat-egészségügyi feltételeknek. A szentesi kerületi fıállatorvosi hivatal a 
hiányosságokra tekintettel a szakhatósági kérelmet el is utasította. Egyik legnagyobb 
hiányosság, hogy nem szakosított a telep, a két állatállományt el kellene különíteni. 
Ezt és a telepen feltárt többi szabálytalanságot május végéig kell megszüntetnie az 
üzemeltetınek. Jelenlegi információnk szerint a baromfilétszám már 3000-re 
csökkent, a tulajdonos azonban nem nyilatkozott lapunknak. 
 
Megkerestük a fábiáni polgármesteri hivatalt, amelynek jegyzıje, Tóth Flórián 
megerısítette azt az értesülésünket, hogy a panaszosok a birtokvédelem érdekében 
bírósághoz fordulhatnak. Szıllısi Tibor, a telep szomszédságában élı panaszos erre 
azt mondta lapunknak, ha nem hagynak fel az üzemi állattartással a Szabadság 
utcában, kénytelenek lesznek perre vinni az ügyet, amely a bürokrácia útvesztıin 
megfeneklett.  

Szıllısiék perre mennek, ha nem hagynak fel az állattartással a Szabadság utcában.  
Fotó: Tésik Attila
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