Állattartási és állatvédelmi ügyek
A felelős állattartás szabályainak megsértése esetén a jegyző lakossági bejelentés alapján vagy
hivatalból közigazgatási eljárást folytat le.
Hatáskör, illetékesség: Dorog Város közigazgatási területe
Ügyintézés:
Dorog Város Polgármesteri Hivatal – Emberi erőforrás és Hatósági Osztály
Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: +36 33/431-299
Ügyfélfogadási
időpontok:

Hétfő: 1300-1600
Szerda: 800-1200, 1300-1600

Ügyintéző:

Marosújvári Csabáné hatósági ügyintéző; Tel: +36 33/431-299
mellék 126, e-mail: marosandi@dorog.hu

Ügyintézési határidő:

60 nap

Ügyintézés
kezdeményezhető:

Ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben.
Postai úton: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Elektronikus úton: Hivatali kapu: DOROGONK KRID: 204114765
e-mailen: marosandi@dorog.hu
e-Papíron:
- címzett: Dorog Város Önkormányzata
- témacsoport: Önkormányzati igazgatás
- ügytípus: Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi
ügyek
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján
elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv, személy kizárólag
elektronikus úton nyújthat be beadványt

Ügyleírás:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának
és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy az állattartó köteles
a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Gondoskodni köteles
továbbá az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A jegyző állatvédelemmel és
állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskörében eljárva kivizsgálja az
állatvédelmi panaszokat, valamint állatvédelmi hatóságként az állattartásra
vonatkozó szabályok érvényesülését ellenőrzi. Állatvédelmi és állattartási
szabályok megsértése esetén a jegyző meghatározott cselekmények végzésére,
tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, állatvédelmi bírságot szab
ki. Az eljárás hivatalból, illetőleg bejelentés alapján indul.

Bejelentésnek
tartalmaznia kell:

–
–
–
–
–

a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,
amennyiben ismert, az állattartó nevét,
a körülmények rövid leírását,
a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,
a bejelentő nyilatkozatát személyes adatainak zártan kezeléséről,
amennyiben erre igényt tart.

A kérelemben megadható tanúk neve és címe (elérhetősége), akik
nyilatkozatukkal az eljárás során megkönnyítik a tényállás feltárását és
az eljárás lefolytatását.
A beadványhoz csatolható fénykép.
Illeték:

Közérdekű bejelentés illetékmentes.

Ebnyilvántartás:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint
illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni,
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi
feladatainak
hatékony
ellátása
céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat
maga
után.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat
tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az
adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban
bejelenteni.

Kapcsolódó
nyomtatványok:

–
–

Ebösszeíró adatlap
Bejelentés adatok változásáról

Kapcsolódó főbb jogszabályok:
–
–
–
–
–

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

