
 

Tisztelt Kutyatulajdonosok!  

 

Felgyő Községi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a 

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §  (1) bekezdése alapján ebösszeírást 

végez. 

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 

formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. A formanyomtatvány 

beszerezhető az Önkormányzat Hivatalában 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. – Lantosné Csányi 

Ildikótól, továbbá az önkormányzat honlapjáról (www.felgyo.hu). 

 

Kérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és 

leadásával 

2015. március 31- ig 
 

Felgyő közigazgatási területén tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek. 

 

Amennyiben az ingatlanon nincs eb úgy akkor az adatlapon (adatlap alján) ezt jelezve és 

aláírással ellátva kérjük leadni.  

Az adatlapokat az oltási könyv alapján kell kitölteni! 

Az adatlapok leadása történhet: 

 Személyesen az önkormányzati hivatalban - Lantosné Csányi Ildikónál 

 Levélben postai úton az alábbi levélcímre: Felgyő Községi Önkormányzat (6645 

Felgyő, Széchenyi út 1.). 

 Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában): a pmhv@felgyo.hu e-mail 

címre. 

Amennyiben az összeírással, ebtartással kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, úgy 

Lantosné Csányi Ildikó (telefonszám: 06-63-580-060, 06-20-662-5037, e-mail cím: 

pmhv@felgyo.hu) készséggel áll a lakosok rendelkezésére. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás 

állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá azt be kell 

jelenteni az  Önkormányzati Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.  

Az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 

Kormányrendelet alapján minimum 30 000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat/kutyatartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rend. 17/B§. (10) bekezdése 

alapján 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 

megjelölve tartható. Ha természetes személy az állat kötelező jelölését nem végezteti el, 

45.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Amennyiben az eb transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése még nem történt meg, 

úgy kérem a veszettség elleni oltás időpontja előtt (2015. május) végezzék el, mert addig az 

oltás nem adható be az ebnek. 

Felgyő, 2015. február 25.    Önkormányzati Hivatal 

Adatlap letöltése! 

mailto:pmhv@felgyo.hu
http://www.felgyo.hu/felgyosite2/wp-content/letoltesek/egyeb_bejegyzesek/ebosszeiro_adatlap_2015.pdf

