FELHÍVÁS

KENÉZLŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése
alapján Kenézlő Községi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,

illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Kenézlő
község területén ebösszeírást végez
2014. június 15-től július 31-ig terjedő időszakban.
Az 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (5) bekezdése értelmében az eb tulajdonosa és
tartója az ebösszeíráskor köteles az eb adatait az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az ebösszeírás formanyomtatványon (Ebösszeíró adatlap) elsősorban
önbevallásos módszerrel történik, a formanyomtatványt az önkormányzat biztosítja,
továbbá elérhető az önkormányzat honlapján: www.kenezlo.hu. A kitöltési útmutató a
formanyomtatványon található, valamint az ebösszeírásban résztvevő személytől lehet
kérni a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget.
Formanyomtatvány átvehető az önkormányzatnál.
Az ebösszeíró lapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
- az elektronikusan kitöltött formanyomtatványt a kitöltését követően: az
onkormanyzat@kenezlo.hu e-mail címre elküldeni,
- személyesen a Kenézlő Községi Önkormányzathoz,
- vagy közvetlenül a formanyomtatványt átadó személynek átadni.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: július 31.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II. 26.)
Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért
kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal
megjelöltetni.
- Az ebösszeírásban az összes tulajdonukban lévő ebet kötelesek bejelenteni.
- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok
valóságtartalmát a Kenézlő Községi Önkormányzat munkatársai ellenőrizni fogják.
- Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményéről a 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezik, mely értelmében az adatszolgáltatás elmulasztása,
megtagadása állatvédelmi bírságot von maga után, mely bírság összegének tételes
megállapítását a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet d.) pontja
tartalmazza. A szorzók alapján az adatszolgáltatás elmulasztása, megtagadása esetén
az ebtartót az önkormányzat 30.000,- Ft pénzbírsággal sújtja.
Együttműködését köszönöm!
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