HIRDETMÉNY
Kutyák kötelező mikrochip-es megjelölése
Értesítjük a lakosságot, hogy a 41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a alapján 2013. január
01.-től kötelezővé vált minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) általi
egyedi megjelölése.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek mikrochip-es megjelölése kötelező, melynek
elmulasztása esetén az ebtartóval szemben szabálysértési eljárást folytat le az Edelényi Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Szakigazgatási Szerve. Mulasztás
esetén az ebtartó 40.000 .-Ft pénzbírsággal sújtható.
Szendrőben az alábbi helyen és időben kerül sor mikrochip-es megjelölésre:
2013. február 9. /SZOMBAT/ 900 – 1030-ig Kisállomás
2013. február 9. /SZOMBAT/ 1300 – 1430-ig Nagyállomás
2013. február 15. /PÉNTEK/
900 – 1030-ig Verbéna utca
2013. február 16. /SZOMBAT/ 900 – 1030-ig Strand-rét
2013. február 16. /SZOMBAT/ 1300 – 1400-ig Ivánka
Kérjük az ebtartókat, hogy az ebek oltási könyvét hozzák magukkal!
Kérésre az éves kötelező veszettség elleni oltás is beadatható (3.500.-Ft/eb)!
Hitel csak személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása esetén kérhető!!!
A mikrochip-es megjelölés díja:
3.500.-Ft/ eb
Telefonos egyeztetés alapján az állat tartási helyén:
06-30/624-6117,
mely esetben +1000 Ft. kiszállási díj fizetendő.
A 41/2010.(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a szerint az ÁLLATTARTÓ KÖTELES:
•
•
•
•

Négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható
A mikrochippel jelölés betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a
magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.
A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az
állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2012./XII.01./ számú rendeletével 2013.
január 01. napjától bevezette az ebrendészeti hozzájárulást.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000,-Ft,
b) más eb esetében:
ba) egy eb tartása esetén: 3.000,-Ft
bb) minden további eb után: 6.000,-Ft.
Mentesül az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól, a tárgyév január 1-ig 62. életévét
betöltött ebtulajdonos, egy eb tartása esetén
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy a transzponderrel megjelölt ebek esetén az
ebtulajdonos a 2013-2014. évben egy eb tartása esetén mentesül az ebrendészeti
hozzájárulás megfizetése alól!
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