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Ügyiratszám: B/71-1 /2023.      Tárgy: közlemény ebösszeírásról   

         

KÖZLEMÉNY EBÖSSZEÍRÁSRÓL  

 

Tisztelt Bácsszentgyörgyi Ebtartók!  

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.)  

szerint a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerülti önkormányzat, illetve a 

fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat 

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 

vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.  

 

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat az Ávtv. 42/B. § (1) bekezdésében előírt kötelezettsége 

teljesítése érdekében Bácsszentgyörgy község közigazgatási területén újra ebösszeírást rendel el.  

 

Az Ávtv. 42/B. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója 

az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani.  

 

Az ebösszeíró adatlap  

• beszerezhető a Garai Közös Önkormányzati Hivatalban (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) 

hivatali ügyfélfogadási időben  

• elérhető az E-önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/ , valamint  

• letölthető az önkormányzat weboldaláról (www.bacsszentgyorgy.hu / Felhívások, 

aktuális hírek / Ebösszeíró adatlap)  

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Garai Közös Önkormányzati 

Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén:  

• postai úton a 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. címre  

• leadható a Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben  

• beadható ügyfélkapun keresztül.  

 

AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2023. április 27. (CSÜTÖRTÖK) 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti határnapot követően az adatszolgáltatási kötelezettség 

elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 

(XII.31.) Korm.rendelet 3. melléklete d) pontja értelmében.  

 

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. 

január 1-től – a négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, 

ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál 

megjelöltetni.  

 

Gara, 2023. február 14.  

           Tisztelettel: 

    

mailto:jegyzo@gara.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
http://www.bacsszentgyorgy.hu/

