Tájékoztató ebösszeíráshoz
Tisztelt ebtulajdonosok!
Túrkeve Városi Önkormányzat 2022. március 7. és 2022. augusztus 31. között - az önbevallás
időszaka 2022. március 7. és 2022. június 30. közötti időszak, majd 2022. július 1-2022. augusztus
31-ig 2 fő összeíró - ebösszeírást végez a közigazgatási területén tartott ebekről, mely az
ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel fontos. Az összeírás önbevallásos és összeírós. Az ebek összeírására a
jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az
ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga
után az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, mely ebenként
30.000 Ft-ig terjedhet.
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.turkeve.hu
weboldalról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére levélben postai
úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban elhelyezett gyűjtő ládába történő
elhelyezéssel, vagy e-mailben a vedelem@turkeve.hu címre, az „EBNYILVÁNTARTÁS” tárgy
megjelölésével.
A bejelentési kötelesség teljesíthető az Önkormányzati Hivatali Portálon (A honlap főoldalán az
ELÜGY elektronikus ügyintézés hivatkozásra kattintással) keresztül is, az Ebösszeíró adatlap
kitöltésével és beküldésével. Ehhez a kitöltési módhoz szükséges ügyfélkapu hozzáférés.
(A Hivatal ügyfélfogadási ideje: Hétfő 8:00-12:00 és 13:00 -16:00 óra, Szerda: 8:00 -12:00 és 13:00
-17:00 óra, Péntek: 8:00-12:00 óra).
Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. június 30.

A fenti kötelezettséget határidőig nem teljesítők esetében - önkormányzati bélyegzővel ellátott
kitűzőt viselő - 2 fő összeíró keresi fel a túrkevei lakosokat.
Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.(XI.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négy
hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a chippel még
esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.
Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő
adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be
kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

