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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő megírta, hogy Szerep településen
működő ebrendészeti telep álláspontja szerint
sérti
az
állatvédelmi,
állategészségügyi
szabályokat. Továbbá humán egészségügyi
szempontból is kifogásolható a telep működése.
Kéri a hatóságok intézkedését!

lezárt

Vizsgálat eredménye
A Szerep településen működő ebrendészeti teleppel összefüggő közérdekű
bejelentéssel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az alábbiakról . '"'"'
tájékoztatta a bejelentőt. A telep részére 2017. március 6-án határozatával működési
engedélyt adó Püspökladányi Járási Hivatal a bejelentésben foglaltak vizsgálata
érdekében a helyszínen hatósági ellenőrzést végzett, mely során a hatósági állatorvos
a telep működésével kapcsolatban szabálytalanságot nem tapasztalt. A
Kormányhivatal válaszában kiemelte, hogy az ebrendészeti telepen az állatok
befogásához és ellátásához szakirányú végzettség - a hatályos jogszabályok alapján nem szükséges, elegendő az állatok gondozásában való jártasság. A telep működése
óta a közterületeken kevesebb a kóbor eb. A településen csökkent az ebmarások
száma, az utóbbi fél évben ebharapás nem történt. A telepen megfigyelésre
elhelyezett állatok gondozásáról vezetett nyilvántartás rendelkezésre áll. Az állatok
egészségügyi ellátása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történik. A
kennelek kialakítása (száma, mérete, felszereltsége, tisztántartása) és a befogadott
ebek gondozása (etetése, itatása) megfelel az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerinti állategészségügyi és a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
szerinti állatjóléti szabályoknak. Az üzemeltető folyamatosan gondoskodik az ebek
elhelyezésének, örökbefogadásának biztosításáról. Az ebek kiadására a működési
szabályzatban meghatározottak szerint, az átvevő személy - az állat tartására,
élelmezésére, elhelyezésére, oltására, valamint a mikrochippel való ellátás
költségviselésére vonatkozó - nyilatkozatát tartalmazó átadás-átvételi dokumentum
alapján kerül sor. Az ebrendészeti telep folyamatos hatósági állatorvosi felügyelet
alatt áll. A telepet ellátó szolgáltató állatorvossal történő szerződéskötés folyamatban
van. A parazitamentesítést, a mikrochip beültetését, valamint a veszettség elleni
oltást a telep szolgáltató állatorvosa a helyszínen elvégzi, illetve az ebet elszállító
személy (tulajdonos vagy örökbefogadó) dokumentáltan vállalja annak elvégzését. A
Kormányhivatal az ebek életének ,,illegális" kioltásával kapcsolatos gyakorlatot az
ellenőrzés során nem tapasztalt.
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