FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § alapján a tartás helye
szerint illetékes települési, önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Az eb tulajdonosa
és tartója köteles a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
A 2016-os ebösszeírás céljából az önkormányzat létrehozott egy „Ebösszeírási adatlap
nyomtatvány”-t, melyet eljuttat minden háztartásba. A nyomtatványt ebeként kell kitölteni. A
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban, a Bogyiszlói Hírlap májusi számában és a
www.bogyiszlo.hu oldalon is elérhető.
A nyomtatvány Polgármesteri Hivatalba történő visszajuttatásának határideje: 2016. június 15.
2012. 08. 01-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
16.) Korm. rendelet, közismertebb nevén az új állatvédelmi törvény módosítása.
Ennek értelmében a kutyákat KÖTELEZŐ transzponderrel (a továbbiakban chip) ellátni!
A chip egy "kapszula", ami a kutyát egyedileg azonosíthatóvá teszi, mérete körülbelül egy rizsszemnyi.
Beültetése során a nyak bal oldalának egy részén a bőrt fertőtlenítjük, szükség esetén a szőrt lenyírjuk,
majd ide egy vastagabb, injekciós tűre és fecskendőre hasonlító készülékkel a chipet az állat bőre alá
ültetjük. A beavatkozás nagyon rövid ideig tart, kis mértékű fájdalommal jár csupán. A készüléknek
nincs sugárzása.
2013. JANUÁR 1-JÉTŐL A 4 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EBEKET MÁR CSAK ELEKTRONIKUS
TRANSZPONDERREL (CHIPPEL) MEGJELÖLVE LEHET TARTANI.
Az állatvédelmi törvény azt is meghatározza, hogy az állatorvosok 3.500 FT-ot kérhetnek el a chip
beültetéséért, mely már magába foglalja a chip árát, a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való
regisztráció díját is.
Azoknak az eb tulajdonosoknak, akiknek kutyája nem rendelkezik veszettség elleni védőoltással, ezt kötelező
pótolni. Ennek költsége 3.500,- Ft oltási díj + 600,- Ft számozott oltási könyv.

Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998
Korm. rend. alapján az, aki a kötelezően előírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést,
adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette 30.000,- Ft,
aki az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben az „Ebösszeírási adatlap” kitöltéséhez segítségre van szükségük, a Bogyiszlói
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbiak
szerint:
Hétfő: 08.00 – 12.00 13.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00 13.00 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Együttműködésüket köszönöm!
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