Ózdi Városüzemeltető Intézmény
3600 Ózd, Zrínyi út 5/B.
Tel.: 48/471-422
e-mail: titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu

H I R D E T M É N Y E B E K P Ó T O LTÁ S Á R Ó L
Ózd Város Önkormányzata értesíti a város lakosságát a 2017. évi ebek veszettség elleni pótoltásáról.
A pótoltás az alábbiakban részletezett napokon és helyeken kerül sor.
Az oltás minden 3. hónapot betöltött eb esetében kötelező.
A mikrochip beültetése 2013.01.01-től kötelező a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a 4. § (7), és a 41/2010. (II.26.) korm. rendelet 17/B. § (3) értelmében.
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy a veszettség elleni védőoltást csak a regisztrált mikrochippel ellátott kutyák kaphatnak.

· Az oltás térítés ellenében történik, melynek összege 4000,-Ft/év/eb.

· A mikrochip behelyezése az oltás helyén történik, melynek a behelyezési és regisztráció térítési díja:
3500,-Ft/eb
· A leadott ebek ártalmatlanításának díja 3500,-Ft/eb, mely összeget a helyszínen kell befizetni.
· Az eb oltási könyvek pótlása +500 Ft.
Amennyiben az oltás 2017.05.31-ig nem történik meg az oltási könyvben is igazoltan, az szabálysértésnek
minősül!
Mikrochip behelyezési és oltási pontok helye és ideje:

március 20.

8:00 – 8:15

Szentsimon Kultúrház

március 20.

8:30 – 9:00

március 20.

9:15 – 9:45

Ruhagyár,
buszforduló
Széchenyi utca eleje

március 20.

10:00 – 10:15

Uraj, Posta

március 20.

10:30 – 11:00

Szenna, Csák tanya

március 20.

11:15 – 11:45

március 21.

8:00 – 8:30

Tábla, Virág úti óvoda
előtt
Sajóvárkony, Mekcsey
úti Kultúrház előtt

március 21.

8:45 – 9:15

Ady E. út volt piactér

március 21.

9:30 – 10:00

március 21.

10:15 – 10:45

Cipóval szembeni
gépkocsi parkoló
Hódoscsépány,
Kultúrház előtt

Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy az eb tulajdonosa köteles bejelenteni az Ózdi Városüzemeltető Intézmény felé (Önkormányzatok és döntéshozók –
kutyatartás szabályai 2015 alapján), ha az állat
a három hónapos kort elérte,
elhullott vagy elveszett,
tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
új tulajdonoshoz került.
Külföldi állatorvosok által történt chip és oltás a jelenlegi magyar jogszabályok szerint érvénytelen!

