Tájékoztató haszonállat tartásának bejelentéséről
Tisztelt Állattartó!
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997.(V.28.) FM rendelet 34.§ (1) bekezdése
alapján az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,
juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok
esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az
állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét (fővárosban a
fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét) egyidejűleg tájékoztatni.
Az Adatlap a haszonállat tartásának bejelentésről című formanyomtatvány további
példányai beszerezhetők a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki
Kirendeltségében (2653 Bánk, Hősök tere 11.), vagy letölthető az önkormányzat
weboldaláról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az adatlap kitöltése akkor is szükséges, ha az állattartási tevékenységet már korábban
megkezdte, de azt ez idáig hivatalunkhoz nem jelentette be. Kérjük ez esetben a lent
megjelölt határidőig, pótlólag szíveskedjen eleget tenni bejelentési kötelezettségének.
A kitöltött és aláírt adatlapot az Önkormányzati Hivatalhoz kell eljuttatni az alábbi módokon:
•
•
•

Postai úton az alábbi levélcímre: 2653 Bánk, Hősök tere 11.
személyesen hivatali munkaidőben
Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a hivatal@bank-falu.hu e-mail
címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a haszonállatok tartásával kapcsolatos mindennemű
adatváltozást be kell jelenteni az Önkormányzati Hivatal felé, a változást követő 8
napon belül.

Az adatlapok leadásának határideje: 2018. június 30.

ADATLAP
Bánk közigazgatási területén tartott haszonállat tartásának bejelentéséről
1. A haszonállat tartójának adatai:
Neve: ………………………………………………………………………
Lakcíme: …………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………..
Telefonszáma: ……………………………………………………………..
E-mail címe: ……………………………………………………………….
2. Az állatok tartási helye:
Az állatok tartásának címe: ……………………………………………………
(külterület esetén) helyrajzi száma: ……………………………………………
3. Az állattartás megkezdése/megszűnése: …………………………………………
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

4. Haszonállatokra vonatkozó adatok:
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997.(V.28.) FM rendelet 34.§ (1) bekezdése alapján
bejelentem, hogy Bánk község közigazgatási területén az alábbi állatokat tartom:
A haszonállat fajtája**

Az építmény megnevezése
(ól, istálló, stb. vagy szabadtartás)

A tartott
haszonállatok száma

**haszonállat fajtái: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méh, baromfi (tyúk, kacsa, liba, gyöngytyúk, pulyka),
nyúl, galamb (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és
nyúlállományok esetén száz egyed felett szükséges az állatok tartását bejelenteni.)

Bánk, 201..……………………
………………………………………….
aláírás
1

