
FELHÍVÁS  
NAGYVÁZSONY KÖZSÉG KÖZIGATATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA 

 
Tisztelt nagyvázsonyi ebtartók! 

 
Nagyvázsony község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve  
 

2019. október 1. – 2019. november 30. között ebösszeírásra kerül sor. 
 
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell 
kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
Az adatlap személyesen átvehető a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8291 Nagyvázsony, Kinizsi 
Pál u. 96.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.nagyvazsony.hu). 
 
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Közös Hivatalnál l(8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.) 
szám alatt kérhető. 
 
Az ebösszeírás 2019. október 31-ig  alábbi módok egyikeként teljesíthető: 

 a kitöltött adatlapokat a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál 
u. 96.) – postai úton beküldve  
 a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban munkaidőben személyesen leadva,  
 faxon a 88/515-212 fax számra beküldve,   
 az  info@nagyvazsony.hu email címre beküldve. 
     

A településen 2019. november 1. és 2019. november 30-a közötti időszakban azon ingatlanok esetében 
ahonnan a tartott ebek számára vonatkozóan adatszolgáltatás nem érkezett vissza kérdezőbiztos fogja 
felkeresni az ingatlan használóját! A kérdezőbiztos a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal által 
kiállított fényképes megbízólevelével rendelkezik. 
 
Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy: 

 2013. január 1-től - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel 
(mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 
45.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett 
eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. 
 Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be 
kell jelenteni.  
 Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni. 

 
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet 
alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság. 
 
Nagyvázsony, 2019. augusztus 31. 
          Szinesi Erna Eszter sk. 
              jegyző 

 


