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Á L L A T T A R T Á S – V A D K Á R  
 

Közigazgatási ügy 

Hatáskör címzettje: Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője 

 

Illetékességi terület: Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop,   

                                         Csesznek Porva községek közigazgatási területe 

 

Illeték:    a vadkár bejelentés illetéke 3000,- Ft.,  

    az ebtartással kapcsolatos eljárások illetékmentesek  

 

Ügyintéző:   Szenftné Csillag Angéla igazgatási előadó 

    8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. 

     

 

Ügyfélfogadás:  Bakonyszentkirály  hétfő és szerda 7.00-12.00  

                                                                                               12.30-16.00  

                                                                        péntek: 7.30-12.00 óráig 

 

Felvilágosítás és időpont egyeztetés kérhető: 

Telefon: 88/585-320 

E-mail: angi@bakonyszentkiraly.hu 

 

Igénybe veheti:  bármely ügyfél 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai levélben vagy elektronikus levél csatolmányaként 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok (nyomtatványok, okmányok): 
 Ebösszeíró adatlap 

 Ebtartást bejelentő adatlap  

 Ebtartással kapcsolatos változás bejelentőlap 

 Vadkár bejelentő adatlap 

+ Bejelentés és lehetőleg bizonyíték(ok) csatolása 

A hivatkozott nyomtatványok az ügyintézőtől beszerezhetők illetve a honlapról 

letölthetők. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap  

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerint 

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 
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 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

– 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

– 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

– 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról 

– 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról 

– 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

– 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének 

az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes feladat- és hatásköreiről 

– 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

– 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól 

– 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 

Az ügyek intézését segítő útmutató:  fent hivatkozott jogszabályok 

 

 

Letölthető nyomtatványok: honlapról  
 

 


