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A 2021. évi ebösszeírás tapasztalatai

Bizonyára emlékszik a Tisztelt Lakosság, hogy Kőtelek Községi Önkormányzat a Kőtelek
Hírei című tájékoztató kiadványának februári számában tájékoztatta Önöket az idei évi
ebösszeírás elrendeléséről, annak menetéről.
Első körben szeretnék ezúton köszönetet mondani azon Lakosoknak, akik felelős
állattartóként eleget tettek adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és segítették
munkánkat! Bízom benne, hogy együttműködésükre a jövőben is számíthatunk.
Köszönjük!
Azonban nem lehet szó nélkül hagyni azokat az eseteket, amikor az ebtartó lakos az –
egyébként törvényben rögzített – adatszolgáltatási kötelezettségét (ilyen-olyan okkal)
megtagadja.
Tájékoztatni kívánom ezen lakosokat, hogy a jegyző – állatvédelmi hatósági jogkörében
eljárva – részükre névre szóló felszólító levelet juttat el, melyben megfelelő határidőt biztosít
az ebtartók számára, hogy az oltási könyvet az Önkormányzatnál bemutathassák, ezzel eleget
téve a kutyatartással kapcsolatban rögzített törvényi adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A megállapított határidő eredménytelen eltelte után állatvédelmi bírság kiszabásának van
helye, melynek alapösszege 75.000,-Ft, a mulasztáshoz rendelt szorzószám pedig [az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja szerint]
2. Tehát a bírság összege 150.000,- Ft.
Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a tartott eb/ebek nincsenek beoltva, egyedi chippel
ellátva, úgy az állattartó szintén állatvédelmi bírsággal számolhat, melynek mértéke:
-

ha csak oltást nem kapott az eb: 75.000 x 3 = 225.000,- Ft [244/1998.(XII.31.)
Korm. rend. 4. melléklet t) pont]
ha csak egyedi megjelöléssel (chip) nem rendelkezik az eb: 75.000 x 3= 225.000,Ft. [244/1998.(XII.31.) Korm. rend. 3. melléklet f) pont]

De amennyiben a tartásban lévő eb se oltással, sem egyedi megjelöléssel nincs ellátva,
úgy a tartó
75.000 x (3x3)= 675.000,-Ft összegű bírsággal számolhat.
Fentiek alapján nyomatékosan megkérek minden ebtartó Lakost (saját vagyoni helyzetét
mérlegelve), gondolja végig, hogy az évi egyszeri oltási költség (~ 4.000,-Ft/eb), illetve az
egyszeri chippelés költsége (max. 3.500,-Ft/eb) [és ezzel az EBTARTÁSSAL JÁRÓ
ALAPKÖTELEZETTSÉGek egy részének eleget is tesz] vagy a bírság megfizetése
elviselhetőbb számára.
Ismételten kiemelem, hogy Kőtelek Községi Önkormányzat elsődleges célja nem a
bírságolás, hanem a jogszabályok betartatása! A jegyző, állatvédelmi hatósági jogkörében
jogosult és köteles eljárni, így amennyiben tudomására jut olyan eset, amely vonatkozó
jogszabályokban ütközik, úgy eljárásra kötelezett!
2021. 04. 29.
dr. Bóné Mónika
jegyző

Igényfelmérő ív

A Magyar Falu Program „Felelős állattartás elősegítése” pályázati kiírás
keretében megvalósítandó tevékenységekről

Állattartó neve:…………………………………………………………

Állattartó címe:…………………………………………………………

Ivartalanítás (db):
•

40 kg feletti szuka kutya:………………………………………..

•

40 kg feletti kan kutya:………………………………………….

•

40 kg alatti (átlagos) súlyú szuka kutya:………………………..

•

40 kg alatti (átlagos) súlyú kan kutya:………………………….

Veszettség elleni védőoltás (db):
•

szuka kutya:…………….…………………………………………

•

kan kutya:…………………………………...…………………..

Transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölés (db):
•

szuka kutya:………………………………………

•

kan kutya:………………………………………..

Az állat szállítását állatorvostól igényli (aláhúzni):
•

igen

•

nem

____________________
Állattartó aláírása

