TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtartó és Ebtulajdonos!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. A 2015. évi ebösszeírás céljából ezúton kérem Halmajugra község közigazgatási területén
tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait és tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlap - 2015" elnevezésű
nyomtatványt kitöltve, legkésőbb 2015. március 31. napjáig az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP" beszerezhető Halmajugra Községi Önkormányzat, illetve letölthető a
www.halmajugra.hu honlapról.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet eljuttatni az Önkormányzathoz: személyesen vagy
postai úton a 3273 Halmajugra, Kossuth u. 163. címre.
Az ebösszeíró adatlapot EBENKÉNT kell kitölteni.
AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. MÁRCIUS 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartó figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelemről szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján 15.000,- Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése és a benyújtott adatlapok valóságtartalma ellenőrzésre kerül.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást
követően is köteles az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. A „V ÁL TOZÁS
BEJELENTŐ ADATLAP" beszerezhető Halmajugra Községi Önkormányzat ügyfélszolgálatán. Az eb tulajdonosa
és tartója a változást személyesen vagy a 3273 Halmajugra, Kossuth u. 163. címre postai úton elküldve jelentheti be.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartó figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének ezidáig nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebet
állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy
hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási
állategészségügyi hivatal felé.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ebtartót, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja, 150.000,- Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható szabálysértést
követ el. Az Önkormányzatnak jogában áll a felügyelet nélküli kóborló ebeket gyepmesterrel begyűjteni és
elszállítatni, ezért kérünk mindenkit az állattartás megfelelő körülményeinek biztosítására.
Halmajugra Községi Önkormányzat

