Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel: 56/470-017.
Ügyiratszám: A/5490/1/2022.
FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §
rendelkezése 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.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokat összeveti az
ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés esetén adatokat szolgáltat az ebnyilvántartás
működtetőjének.
Tiszaföldvár város közigazgatási területén 2022. július 01. napjától - 2022. augusztus 31. napjáig
kerül sor az ebösszeírásra
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben
előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás 2022. augusztus 31. napjáig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
-

a kitöltött adatlapokat személyesen a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán
(Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. szám fsz.3-4.) illetve postai úton a fenti címre beküldve,
elektronikusan az ebosszeir@tiszafoldvar.hu címre megküldve,
a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal, a Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár (Tiszaföldvár,
Malom út 1.) főportáján és a homoki Egészségháznál (Tiszaföldvár, Döbrei János út 59.)
kihelyezett gyűjtőládákba elhelyezve,
ügyfélkapus regisztrációval a http://tiszafoldvar.hu/e-ugyintezes/ oldalról elérhető Tiszaföldvár
Önkormányzati Hivatali Portálon.

Szükség esetén pót adatlapokat is a fenti címen (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. szám fsz. 3-4.) lehet
igényelni, vagy letölthető a http://tiszafoldvar.hu/dokumentumok/#ebenyt oldalról.
Kitöltéssel kapcsolatban az 56/470-017 telefonszám 8.6-os mellékén kaphatnak tájékoztatást hétfőtől
csütörtökig 8:00-14 óra és pénteken 8-12 óra között.
Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az Átv. 43. § (1b) bekezdése és az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – minimum 150.000,-Ft
pénzbírság.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat
(szaporulat, elhullás) írásban bejelenteni az adatlap VI. pontjának kitöltésével.
Amennyiben nem tart ebet, úgy az adatlap VII. pontjában szereplő nyilatkozatot szükséges
kitölteni.
Együttműködését köszönöm!
Tiszaföldvár, 2022. június 15.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

