Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Fáj, Litka, Szalaszend, Szemere Községek
Jegyzőjétől

Tájékoztató a 2020. évi kötelező ebösszeírásról
Tisztelt Ebtartók!
A
Szalaszendi
önkormányzatok:

Közös

Önkormányzati

Hivatalhoz

tartozó

települési

Alsógagy,
Baktakék,
Beret,
Detek
Fáj,
Litka,
Szalaszend,
Szemere
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 – három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.

Az	
  eb	
  tulajdonosa	
  és	
  tartója	
  az	
  ebösszeíráskor	
  köteles	
  a	
  törvényben	
  előírt	
  adatokat	
  a	
  
kerületi	
  önkormányzat	
  rendelkezésére	
  bocsátani.
2017.évet követően

Ebösszeírás időpontja:
2020. március 1. napjától 2020. Április 30. napjáig terjedő időszakban végzi az
ebösszeírást a jegyző.
2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve
tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket
magán állatorvosnál megjelöltetni.
Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni,
aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2020. Április 30. napjáig
visszajuttatni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:
- személyesen a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3863,
Szalaszend, Jókai út 91/b) , kirendeltségein ( Baktakék, Rákóczi út 112, és
Szemere Fő út 63.)
- postai úton a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3863, Szalaszend,
Jókai út 91/b)
- faxon: 46/470-132
- elektronikusan a kozoshivszalaszend@gmail.com e-mail címre.
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Tisztelt Cím!

Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Fáj, Litka, Szalaszend, Szemere

Tisztelt Cím!

Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal

MegyeiBaktakék,
Kormányhivatal
Tárgy:Községek
válasz közös önkormányzati
Beret,tájékoztatom,
Detek, Fáj, Litka,
Szalaszend, Szemere
FentiszámúB-A-Z
ésAlsógagy,
tárgyú
megkeresésére
hogy
Hatósági Főosztály

hivatal átalakításával kapcsolatos
megkeresésre
1./ Bereti Roma
Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének
ülésére 2019. október 25.
Miskolc
Hiv.alakuló
szám: Helyi
BO/13/10452/2019
Fentiszámú és tárgyú megkeresésére tájékoztatom, hogy a Szalaszendi
Választási Iroda
napján került
sor,
korábban
ez
az
önkormányzat
megszűnt,
jelenlegi
elnök
Lakatos
Városház tér 1.
Szám: Hiv/-2/2019László lett,
illetékességébe tatozó településeken 2019. október 13. napján megtartott általános helyi ésnemzetiségi
3525
Jegyzőjétől

választásokkal kapcsolatban a 2019. október 16.i 16.00 határidőig 3 jogorvoslati kérelemként
2./ Szemere Község Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének alakuló ülésére 2019. október
értelmezhető beadvány érkezett:
Az 24.
ebösszeírás
önbevallásos
módszerrel
történik,
az ebösszeíráshoz
napján került sor,
az elnök személyében
nem történt
változás, ezért
Lakatos László
maradt,
összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók
1./ Szemere Tisztelt
községCím!
önkormányzata esetében a települési képviselők választásának eredménye elleni
kötelessége.
3./Szalaszend Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésére

fellebezés érkezett 2019. október 15. napján, melyet a B-A-Z Megyei TVI vezetőjének áttetünk a
2019. Október 28. Napján került sor, új elnöke lett Gazsi József személyében ( korábbi elnök Putnoki
VÁKIR
keresztül.
Több
eb rendszeren
esetén
Attiláné
volt) ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve,

kisállat útlevele,
törzskönyve
alapján kitölteni.
Fenti számú
és tárgyú megkeresésére
hivatkozva kívánom tájékoztatni, hogy a Szalaszendi Közös
2./ Detek Község
önkormányzata
esetében
a választás
megismétlésének
kérésére
érkezett
beadványa
Önkormányzati
Hivatalt
alkotó
települések
hoztak
olyan 2019.
döntést,
amelynek
eredményeképpen
4./ Baktakék Roma Nemzetiségi Önkokrmányzatnem
alakuló
ülésére
október
25.napján
került volna
érkezett 2019.
október
15. napján,
melyet
B-A-Z Megyei
TVI vezetőjének
áttetünk
a VÁKIR
közös
önkormányzati
hivatalt
alkotóatudtak
települések
összetételében
Inauár
1.napjától
változás
sor, azonban
a megjelent
képviselők
nem
elnököt
választani, 2020.
akorábbi
elnök
Glonczi
Zoltán
rendszeren keresztül.
Felhívom
a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási
történne.

jelenleg nem tagja a testületnek.
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A
Kérem összege
fentiek szíves
vételét! bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
bírság legkisebb
aztudomásul
állatvédelmi
3./ Detek Község
önkormányzata
választás megismétlésének kérése érkezett 2019. október
rendeletben
foglaltak
alapján esetében
30.000 aFt.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!
16. napján, melyet a B-A-Z Megyei TVI vezetőjének áttetünk a VÁKIR rendszeren keresztül.
Az ebösszeírához
használandó
Szalaszend,
2019.nyomtatványok
december 12. letölthetők a települési honlapkról valamint beszerezhetők az
ügyfélszolgálatokon!
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Szalaszend, 2019. október
28.
Együttműködésüket
köszönöm!
Szalaszend, 2019. október
16.
Kelt, 2020. január 28.
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