Állattartással, állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos hatósági
feladatok ellátása
Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal
4501 Kemecse, Szent István u. 42.
Telefon: 42/919-100
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Átv.)
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
A fentiek be nem tartása esetén, az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) számú kormányrendelet
alapján a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott
cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok
védelme érdekében.
Hatáskörrel rendelkezik: Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az eljárás illetéke:
3.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni
- a közérdekű bejelentés illetékmentes
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az állatvédelmi, állattartási szabályok megsértése esetén az állattartó az állatok védelme
érdekében meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására (2-8 évre
eltiltható az állattartástól) kötelezhető. Vele szemben állatvédelmi bírság szabható ki, továbbá
állatvédelmi képzésen való részvételre, rendszeres jelentéstételre, valamint az érintett állat
vonatkozásában tartási gyakorlattal rendelkező személy igénybevételére is lehet kötelezni.
Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból
indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- az állattartás helyét,
- az állattartó nevét, elérhetőségét,
- az állattartás körülményeinek leírását,
- amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezése, egyéb bizonyíték csatolása (pl: fotó),
- a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Vonatkozó jogszabályok:
-

-

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.)
számú Korm. rendelet,
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,

-

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet,
15/1969 (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről,
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet,
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X.24.) VM rendelet
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999
(III. 31.) FVM rendelet,
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról,
244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

