AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL
Seregélyesen is megszaporodtak a hivatalba tett bejelentések, mely szerint egyre több kóbor
kutya található a közterületeken. Ennek oka lehet egyrészről, hogy az állattartó szabadon
engedi az ebet a közterületre, nem gondoskodik a kutya szökésének megakadályozásáról
illetve sajnos előfordulhat az is, hogy egyszerűen kiteszik az állatot és nem gondoskodnak a
továbbiakban róla.
Az állattartást szigorú jogszabályok szabályozzák. Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében állattartó az állat tulajdonosa, illetve aki az
állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.
A törvény szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2012. évi II. törvény szerint veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el, aki a
felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja. A szabálysértési törvény alapján ugyancsak elköveti a
szabálysértést az, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát.
A fenti szabálysértés esetén az eljárást már nem a helyi jegyző, hanem a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala folytatja le.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy kutyájukat közterületre ne engedjék ki, az ebeket
elkerített helyen tartsák.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet szerint, az állattartó köteles minden
három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat
állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként;
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Kormányrendelet értelmében 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(chippel) megjelölve tartható.
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az oltásra valamint chipre vonatkozó
szabályokat tartsák be, mert amennyiben elmulasztják az eb oltását és chippel való
ellátását, állatvédelmi bírság kiszabására kerülhet sor.
Kóbor kutyák:
A törvény szerint az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat
tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele
tilos.
Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor az Önkormányzat feladata a kutya eltávolítása
a település belterületén. Településünkön az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. látja el a
gyepmesteri feladatokat.

Amennyiben belterületen, ingatlanunkon kóbor kutyát észlelünk, igyekezzünk becsalni egy
elzárt területre és értesíteni a polgármesteri hivatalt. Fontos, hogy a gyepmester nem
szaladgál a határban, keresve a kóbor ebet.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni,
valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.

