
 

Amennyiben valaki kóbor állattal találkozik településünk közterületein, az 

jelentse be ezt az Önkormányzatnál személyesen, vagy telefonon a 36/491-

933-a számon, vagy e-mailen az onkormanyzat@mezotarkany.hu címre 

megküldve, amit a Hivatal munkatársai haladéktalanul eljuttatnak a Hevesi 

Ebrendészeti Telepnek végrehajtás céljából. Tehát elegendő egyetlen 

bejelentés, jelzés bárkitől és elindul a folyamat, nincs szükség 

aláírásgyűjtésre! A jelzés beérkezését követően azonnal megkapja ezt az 

Ebrendész, aki megkezdi a feladat elvégzését (adott esetben felveszi a 

közvetlen kapcsolatot a bejelentővel a gyorsabb és hatékonyabb intézkedés 

érdekében). 

II. 

 

Ezúton hívjuk fel a figyelmet ismételten a következőkre is: 

 

Mezőtárkány Község belterületi közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni, 

valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, 

kezelésére és féken tartására képes. 

E körben fontos azt is megjegyezni, hogy legyen a kutya bármilyen jól nevelt és 

szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát közterületen 

kötelezővé teszik, melynek be nem tartása bírságot von maga után. 

 

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint a (2) bekezdés szerint: 

„(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni 

hagyja, 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.” 

Ezen szabálysértés miatt az eljáró hatóság a Rendőrség. 

 

Végül tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ha valakit, illetve valakinek az állatát 

más állat megtámadja, esetleg fizikai sérülést is okoz, azt haladéktalanul 

jelentse be a járási főállatorvosnak (Füzesabonyi Járási Hivatal), továbbá – 

sérülés esetén - forduljon a háziorvosához, illetve ha a háziorvosa nem 

elérhető, a sürgősségi betegellátó osztályhoz (Eger, Markhot Ferenc Kórház), 

valamint értesítse a Rendőrséget a szükséges eljárás megindítása céljából. 

 

A leírtakat betartva, közös együttműködéssel érhetünk el jó irányban történő 

változást és eredményeket ezen a téren, illetve előzhetjük meg a bajt!  
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