
Felhívás ebösszeírásra 
 
Felhívom a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 
– háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 
 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem a Királyegyháza, Sumony, Szentdénes, 
Gyöngyfa közigazgatási területén tartott négyhónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró 
adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2019. április 30. napjáig az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. 
 
Az ebösszeíró adatlap a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66. 
szám alatti ügyfélszolgálatán kérhető. 
 
A kitöltéssel kapcsolatban a 73/340-042/22-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 
7.30 és 16.00 óra között, pénteken pedig 7.30 és 12.00 óra között.  
 
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen vagy postai úton a 
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata címére: 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66. 
 
Felhívom továbbá a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az eb 
tartója – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – pénzbírsággal sújtható. 
 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) 
bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett 
eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja. 
 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. április 30. 
 

Beák Laura 
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