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FELHÍVÁS!
Felhívom az ebtartók figyelmét, tekintettel arra, hogy a község
utcáin, rendszeren kóbor kutyákkal lehet találkozni, kérjük, hogy
kutyáikat tartsák zárt helyen.
A polgári törvénykönyv meghatározza, hogy aki állatot tart, felel azért a
kárért, amelyet az állat másnak okoz.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény törvény 193. § (1)
bekezdés b) pontja alapján, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
illetve aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
szabálysértést követ el és 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya
kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra is. Az állattartó gondoskodni köteles az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról. 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!
Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki. A határidőre meg
nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás!
Az állatvédelmi bírság összegét az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani. A bírság
alapösszege tizenötezer forint, amelyet a jogsértés körülményeitől függően meg
kell szorozni a Korm. rendelet 1-4. melléklet szerinti szorzókkal. „Aki az állat
szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott
alkalmazandó szorzó 6, aki az állat biztonságos elhelyezéséről nem
gondoskodott alkalmazandó szorzó 6, aki a kötelezően előírt dokumentációt,
adatszolgáltatást, adatrögzítést, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban
előírtaknak megfelelően teljesítette alkalmazandó szorzó 2, aki a hatóság által
előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette alkalmazandó szorzó 2, aki az
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állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el alkalmazandó szorzó 3.” Az
állatvédelmi bírság mértéke jelentős összegig terjedhet a szabályszegések
számától függően. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre,
valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást
korlátozhatja, megtilthatja.
A szabálysértési eljárás lefolytatására a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Szécsényi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.
Kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy a veszettség elleni oltásra, a chipre, illetve a
bejelentésre vonatkozó szabályokat tartsák be! Amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségüknek még nem tett eleget, azt kérem,
haladéktalanul pótolják! Kérem, hogy nagyobb odafigyeléssel akadályozzák
meg, hogy a kutyáik kijussanak közterületre, vagy más ingatlanára!

2013. januárjától a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval,
úgynevezett elektronikus transzponderrel ellátva lehet tartani.
Ennek a szabálynak a betartását a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi.
A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a magán állatorvos
köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
A hivatal felszólítja az állattartót, hogy tegyen eleget kötelezettségének,
amennyiben az nem történik meg, úgy felelősségre vonható és akár 40.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A fentiekben röviden összefoglalásra kerültek azok a szabályok, amelyeket a
kutyatartás során minden kutyatartónak be kell tartani.

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!
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