
Re: K6bok ebek

Felad6: Katinka 86na <katig
D6tu m : 201,6.02.18. 1.L:I2
Cfmzett: tt,l agyviizso ny jegyz

Tiirgy: Re: K6bok ebek

Tisztelt Uram!

Tisztelt Jegyz6

Megbocslisson, de nem hinndry hogy az 6n fbladatoffi lenne hogy babak
an6llrril nyomozzak a kdbor ebpk utdn. Tud ciklus alatt Is

onkormdnyzat a megfelel6 szer]'vezettel" Ez ?

Ha mindenki tologatja , m6sra (rdritja a fela z eredm6nyr
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zerz6dott

nem I'og

hasdra a
kor egy kete

kor csiko

k6borl6 b e

nben egy so

s meg

kezeka k

lt6sokn ak

gunkat

eg)'
int ah

t. akit

Tegnap hdtul16l kapott legy flatal vizsla a t6prarton,6s felugrott a kisfian
babakocsiba. A pombjdn k6k follt, 6s nagy ijedtq6e. Ed volt a t2.oo kor, L5.
meter magas dog hergelte az uitca kutydit jd 16.C
kerekekkel 6llt rheg egy kocsi apni el6 a mi ) az6ta
szaladt ki. Ez a kutya egy Csilla prevfi n66, I iitelle
hdzban. Tobbszori figyelmeztetiesre senr t ly, sajr

Az6ta mmi,

kenr. A ket megharap
kienge I az ulcAra, az.

r Sllato
Ha nem tesznek 6rdemi l6p6se,ket, tovdbb mpgytink megyei sz:intre, hdth
meghallgat5sra talSl a probl6mp.

Tiszterlettel: Szlovikn6 86na Kat{nka

2016.01.19. !0:17 ezt irta ("Nagyvd

egprtt a

0'1.6.02.1,8.12:10
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ql,k f6n es nappal a vaf arkasszemet neztem
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S
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is rendszeresen zavarj|.k
k e16 , tilmadnak meg
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hasonl66m tovilbb 6s pugzt6nrs$git6 szlndl
l<izd6 telepul6s hodlapJ 616l engedj,

I

ut6bbi id6ben jelentds gohdot dl<62 6t y5rrrriileten

6s eb tdmaddssal 6inteft'pejelEnt6\drkezeft a i Kdzds Onkormdnyzati Hivatalba.

emberi magatartdst.

i n g atl anj a i kon m a radj an ak;

1) bekezd6se 6ftelm6ben az

, szdk1sdnek megakaddiyozdsdr6l.

aki az 6llatok vddelm6re 6s

esef6n 80 Q00,- Ft.

$ (3) bekezd6se 6r'telm6ben a

mind a jdr6kel6k, mifd al dbelr festi,6.ps6g6f.

az eb gazddjat i cnilp dtapjdn be tu ja

+ tartdsi dij

felUgyelete alatt kutydt

vagya)

b)

ki
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Re: K6bokebek

A (2) be'kezd6s szerint, aki
vesz6lyes ebre lttal6 megfelel6

sz-a b 6 I y s6 rtd st k6v et e L

Mindazon szem6lyek ellen, akik
indithato. Felhivom a figyelmet,

hogy ha a szabdlysertesi eljdrds
hat h6napon bEliil pdnzblrsdggal

sujth ato sza bd I ys 6 rtis m i att
h il nteth et6 sza p 6 I y s6 r76s m i att

hatvan napig terjed6

A fentieket Csepreg v

ebdt nem 26ft hQlyqn taftjd, vagy nem helyez et a h6z
meztetd tabl6t,

kiitel ezetts6 dp XV jX n eln teszn e k e I eg et,

!

vont szem 6ly,t 
7 

szqbilyf6rt6s elkiiv,et6sfinek

k6t lzben jog/er(sgn felel6ss6gre vontdk, az

Tisztelettel k6rem. ho
szemben,
miq nLagyobb baleset n
$fi elniezte t6 s l|thato a

eunkben! A s

k ak.ik csak a r:s6gbol
beli

tess6k
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sem
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I
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. Annak
n is el tud
agy bdrki

clonos aki

k, mi
kapcsola
nagyon

szabiilyo

6r"tbnek...
Mint emlitettem sokak
e-mailben jeleznt a pro
Volt aki bement ahtva
levelet irni.

i:ff|;" besp61qk, 4kiknek nincs leh 5s6guk

lba 6s kozo]t6k vele hogy a sz6 elsz|,

eketAkkor ez most riqy gon
az iggy el kap csoldtban.

Segits6g6t el6re is
Szlovikn 6, Bona I(atink

l-isztelt Asszonyom !

A kdbor ebekkel kapcsolatos
ti5jdkoztatn i. A megkeres6s6b
terulet6rre 6rv6nyesek, fgy N
6rdekeben, hogy a level6ben
Hivatal jdrni tisztelettel k6re
rn6snak, pontosan jelolje me
kedvenc6t nern a hatdlyban I

,A k6borl6 ebek folyamatosa
pedig a telepul6sen 616 torv6
fo lyamatosan tdj6koztatju k a
olyan embertdrsunk van, akik
nem hajland6ak betartani,

A probl6nna megolddsa 6rde

Udvcizlettel:

:lzett probl6rl,15y{l kapcsolatosan 6rdem b

hogy amennfigen lefnet6s6ge van Onnek
panaszdban, hqgy ki pz az ingatlan/eb tulr

rkossSgot a hOnjlapurjkon keresztril. Sajnc
f gy tartanak ltutydt, $ogy az oda vonatko

.

elz 6 rds b il nteQs qzfi O n alO X i. "

n vdrom v{lalsldt.
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