Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időben több lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz az ebtartás szabályainak
megsértésére vonatkozóan, amely egyaránt zavarja a lakosság nyugalmát és biztonságát, valamint azon
ebtartókat, akik betartják az állattartásra vonatkozó szabályokat. Mindezek elkerülése érdekében
felhívom az eb tartók figyelmét a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) kormányrendeletben foglaltak betartására, különös tekintettel a rendelet 17. §-ra, amely
szerint a belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, és csak olyan személy vezethet, aki
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Mindez egyaránt vonatkozik a kis- és
nagytestű ebre, a veszélyes (harapós) és nem veszélyes („barátságos”) ebre. Felhívom továbbá az
ebtartók figyelmét Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IX.1.)
önkormányzati rendeletére, amely szerint az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy az más
nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. A rendelet értelmében
ebet nem szabad bevinni a játszótérre.
Az állattartást az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi törvény (Ávtv.), valamint a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozza. 2020. január 1-től a jegyző állatvédelmi hatósági jogkört csak a kóbor állatok befogásával
kapcsolatban lát el, egyéb esetekben a járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár
el. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 15.)
Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és
dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására
vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e
dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az
egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerint: Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső
kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes
ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási hivatala. (Fejér
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.)
Fontos tudni még, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet
beoltatni: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt
követően évenként.
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Az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.
Az összeírásra 2020. február 25. és március 31. között kerül sor Bakonykútiban. A csatolt összeíró
lap sokszorosítható, a www.bakonykuti.hu oldalról letölthető, a polgármesteri hivatalban is átvehető,
illetve a kitöltött adatlap leadható vagy a hivatal postaládájába bedobható.
Elérhetőségeink: Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér
1., (ügyfélfogadás: hétfő: 13-15.30, kedd: 8-12, szerda: 8-12, 13-15.30, péntek: 8-12-ig) e-mail:
iszka.igazgatas@axiannet.hu, iszka.jegyzo@axiannet.hu, telefon: (22) 441-010, (20) 485-4094.
Bakonykúti lakosságának nyugalma érdekében az ebtartás szabályainak betartását következetesen
ellenőrizni fogjuk és érvényt szerzünk a jogszabályi előírásoknak. A településen szabadon kóborló ebek
befogására az önkormányzat szerződést kötött az Alfa-Vet Állatgyógyászati Kft-vel, a befogás költségét
a transzponderrel történő azonosítást követően az eb tulajdonosának kell viselni. Kérem, hogy felelős
állattartóként szíveskedjenek a szabályokat betartani saját és lakótárasaink életének, testi épségének
továbbá állataink védelme érdekében.
Iszkaszentgyörgy, 2020. február 21.
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