TÁJÉKOZTATÓ
FELHÍVÁS
Tisztelt eb-tartó Lakosok!
Szeretném minden eb-tartó figyelmét felhívni, hogy
összeírás határnapja 2018. év május hó 31. napja.

az

eb-

Azon eb-tulajdonosok, akik eddig nem tettek eleget bejelentési
kötelezettségüknek, azok legkésőbb az utolsó napig tegyék azt
meg!
Tájékoztatom önöket, hogy a beérkezett eb-összeíró lapok –
feldolgozást követően – összehasonlításra kerülnek az országos
ebregiszterben tárolt adatokkal.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 43. §-a az állatvédelmi hatóságot (jegyzőt) felhatalmazza
arra, hogy állatvédelmi bírságot szabjon ki azokkal szemben, akik
a jogszabály előírásait megszegik.
43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy
hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem
tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és
különösen
az
állatnak
okozott
sérelem
jellegéhez,
időtartamához
igazodó
mértékű állatvédelmi
bírságot
köteles fizetni.
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság
szabja ki.
Tájékoztatom
kötelező!
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A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet egyértelműen fogalmazza ezt meg:
4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományoskutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan
tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
A
fentebb
leírt
kötelezettség
elmulasztása
állatvédelmi
bírságot von maga után, melynek mértéke alapesetben 15.000,Ft. A bírság többször is kiszabható, ugyanis a bírság
megfizetésével az eb-összeíró lapot ki kell tölteni és leadni
az Polgármesteri Hivatalban, és az oltást is el kell
végeztetnie az eb-tulajdonosának, ellenkező esetben a bírság
mértéke az előző bírság kétszerese!
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet az alábbiakat írja elő:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket
rendeli el:
2. § (1) A bírság alapösszege tizenötezer forint.
(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság
alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg
kell szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.
Kérek
minden
eb-tulajdonost,
hogy
a
tájékoztatásomban
foglaltaknak – amennyiben még ezeknek nem tettek eleget – a
megadott időpontig tegyen eleget!
Köszönöm!
dr. Őszi Attila Csaba sk.
jegyző

