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Iktatószám: 2/601/2015
Tisztelt Ebtartók !
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény ( a továbbiakban: Ávt.9
42/B. § - ában foglaltak alapján a tartás helye szerinti illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében , illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira figyelemmel 3 évente legalább egy alkalommal a községben eb – összeírást
kell elvégezni.
Az Ávt 42/B.§ (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az eb –összeírás alapján
az Ávt. 42/A.§ (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
vezet , az állat tulajdonosa , tartója és más személyek jogainak , személyes biztonságának és
tulajdonának védelme , valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátás
céljából.
Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1.-től a négy hónapnál idősebb eb csak chippel
megjelölve tartható , ezért ezúton is kérem , hogy - amennyiben eddig még nem tette meg –
szíveskedjen a chippel még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál megjelöltetni.
Zalahaláp Község Önkormányzata 2015. március 16. napjától 2015 április 30. napjáig
terjedő időszakban végzi az eb összeírást. Az eb - összeírás ún. önbevallásos módszerrel
történik , ezért az összeíráshoz előállított „Ebösszeíró Adatlap” –ot a jelen levelemhez
csatoltan megküldöm. A további adatlap beszerezhető az önkormányzati hivatalban , vagy
letölthető az önkormányzat www.zalahalap.hu internetes honlapjáról.
Tisztelettel kérem , hogy a kitöltött adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni , aláírni ,
és az eb-összeírási időszak végéig ( 2015.április 30.) személyesen vagy postai úton az
önkormányzati hivatalba (8308 Zalahaláp , Petőfi tér 4.) visszajuttatni .
Felhívom az eb tulajdonosok , eb tartók figyelmét arra , hogy az eb-összeírásra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Közös Hivatal ellenőrzi. Az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998 . (XII.31.) Korm.rendelet 3. mellékletnek d) pontja szerint aki
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget ebenként 30.000 – 90.000 forintig
terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Felhívom az eb tulajdonosok , eb tartók figyelmét arra is , hogy az eb nyilvántartás
adatállományának napra kész állapotának megteremtése és fenntartása érdekében az
adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül az
önkormányzati hivatalban beszerezhető , vagy a www.zalahalap.hu honlapról letölthető
„változás bejelentő adatlap”-on szíveskedjenek bejelenteni.
Tájékoztatom a tisztelt eb-tulajdonosokat arról is , hogy az eb –nyilvántartás
létrehozása nem az eb rendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetésének előkészülete ,
hanem a jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági nyilvántartás kialakításának
érdekében történik !!
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előtte álló választási ciklusban
(5 év) nem tervezi eb-rendészeti hozzájárulás bevezetését.
Zalahaláp , 2015. március 17.
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