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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő megírta, hogy falkába
verődött kóbor ebek nehezítik
Nógrádszakál
településen
a
buszmegállóban a közlekedést.
Előfordult, hogy a kóbor ebek kárt
tettek a kertekben és akadályozták a
hazaérkezőt
saját
háza
megközelítésében. Kéri a kóbor
ebek befogását és a hatóságok
intézkedését a probléma tartós
megoldásában.

lezárt

Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a
kóbor ebekre vonatkozó közérdekű bejelentésre az alábbi választ adta.
A bejelentést követően a Kormányhivatal megkereste a területileg illetékes Ludányhalászi
Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádszakáli Kirendeltségének Jegyzőjét (továbbiakban:
Jegyző), felhívta a jegyző figyelmét az állatvédelmi hatósági jogkörére, továbbá indokolt
esetben intézkedési kötelezettségére. Külön felhívta az illetékes hatóság figyelmét arra, hogy
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása.
Többszöri felszólítást követően a Jegyző megírta, hogy Nógrádszakál település az ország
számos más településéhez hasonlóan küzd a falkában kóborló ebek problámájával.
Az önkormányzat már többször próbált megoldást találni a fennálló helyzetre, de ez
csak ideiglenes, átmeneti eredményeket hozott. Minden évben megtörténik a lakosság
felszólítása a felelős állattartásra és a kötelező eboltásra, illetve ezek elmaradása esetén a
várható szankciók ismertetése is megtörtént.
A bejelentés tudomásra jutása után a soron következő képviselő-testületi ülésén a jegyző
tájékoztatást nyújtott az aktuális helyzetről, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről. A
képviselő-testületi ülésen megállapították, hogy az önkormányzat számára komoly
anyagi megterhelést jelent az ebrendészeti szolgáltatás rendszeres igénybe vétele, amely
egyébként is csak rövid időre jelent megoldást, ugyanis folyamatosan, ismétlődően
jelentkező problémáról van szó. Egy közszolgáltató nonprofot cégtől az önkormányzat
ajánlatot is kért, de ennek igénybevétele jelentős többletköltséget okozna. A település
polgármestere mindezért olyan hosszú távú megoldás keresésén dolgozik, amelynek
eredményeként állatmenhelyek és állatvédő szervezetek útján, költségtakarékosan
lehetne kezelni a kóbor állat megfelelő ellátását.
2022. március 1-jén a település valamennyi háztartása részére ismételten kiküldtek egy
felhívást az ebtartás szabályaira vonatkozóan, melynek átvételét a lakók aláírásukkal
igazolták.

