EBÖSSZEÍRÁS 2019
FELHÍVÁS A RÁCKERESZTÚRI KUTYATARTÓK, KUTYATULAJDONOSOK FELÉ
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a ráckeresztúri kutyatartókat, kutyatulajdonosokat, hogy törvényi
kötelezettségének eleget téve Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2019. évben EBÖSSZEÍRÁST
végez. A község közigazgatási területén az összeírásra 2019. május 31-ig kerül sor, és a
következőképpen zajlik:
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal
részére az alábbi módokon:
• Levélben, postai úton a következő levélcímre: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.;
• Leadható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben;
• Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) elküldve az ugyfelszolgalat@rackeresztur.hu
e-mail címre;
• Személyesen átadni kitöltve az önkormányzat által megbízott, Önt felkereső személynek.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése előírja,
hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és
tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni. Az adatlapot
mellékelten megküldöm, ami másolható, de beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban is, továbbá
letölthető a www.rackeresztur.hu honlapról.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal
sújtható, melynek alapösszege 15.000 Ft.
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
ebösszeírás adatai alapján továbbra sem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését!
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától minden négy
hónaposnál idősebb eb csak elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) megjelölve
tartható. Veszélyes eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, jogszabályban
meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.
Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni az állat országos
adatbázisban történő regisztrálása érdekében. Ezt a beavatkozást bármely állatorvos elvégezheti. Aki ezt
elmulasztja, állatvédelmi bírsággal sújtható.
Kérem, hogy az eboltásig mindenki gondoskodjon a transzponder beültetéséről, mert
összevezetett eboltáskor annak behelyezése nem megengedett, hiányában viszont az eb nem
oltható be.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
következő rendelkezéseire hívom fel a figyelmet:

"17/B. (7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni.
(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos
köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé."
Tekintettel arra, hogy községünkben többször előfordul az állattartás, illetőleg az ebtartás szabályainak
megsértése, néhány fontos jogszabályi rendelkezésre hívom fel a figyelmet:
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről a következőképpen rendelkezik:
"147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) 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.
(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és
alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot."
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény által előírt főbb szabályok:
• Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
• Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára.
Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
• Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi
egyszeri ellenőrzéséről.
• Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
• A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
• A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani
kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros
hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
• Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat
szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
• A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben kell
részesíteni az állatkímélő technológiákat.
• A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

