EBÖSSZEÍRÁS
FELHÍVÁS A BÁTAI KUTYATULAJDONOSOK FELÉ
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom a bátai kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy törvényi kötelezettségének
eleget téve Báta Község Önkormányzata 2014. április 1. napjától - 2014. május 31. napjáig
EBÖSSZEÍRÁST végez.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény írja elő, hogy a tartás
helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az eb
összeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni
járványvédelmi megelőzés.
Jogszabály előírja azt is, hogy az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem a Bátán tartott ebek tulajdonosait, felelős tartóit, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek (kizárólag Bátán tartott)
ebek adatairól a bejelentésre szolgáló adatlap kitöltésével és leadásával.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától
minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip-pel) megjelölve tartható.
Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
A 2014. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS (EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP) című nyomtatvány letölthető a
www.bata.hu honlapról, illetve beszerezhető hivatali időben a Bátai Közös Önkormányzati
Hivatalban.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.
Az olvashatóan kitöltött, és a felelős állattartó aláírásával ellátott adatlap Bátai Közös
Önkormányzati Hivatal részére
- beküldhető postai úton, a 7149 Báta, Fő u. 147. levelezési címre, illetve
- a hivatalban elhelyezett gyűjtőládába dobva.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban elő írtaknak
megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet
alapján természetes személy esetén 30 000 Ft, jogi személy és más gazdálkodó esetén 90 000
Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. Az ebösszeírási kötelezettség teljesítését az
Önkormányzat utólag ellenőrizni fogja.
További tájékoztatásért a Bátai Közös Önkormányzati Hivatalához fordulhatnak.
Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat.
Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

