LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
ÉRTESÍTÉS AZ EBEK 2018. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI
OLTÁSÁRÓL ÉS CHIP-EZÉSÉRŐL

SZERENCS TERÜLETÉN
Helyszín

Oltás

Szerencsi Városgazda NP. Kft. Telephely
(Szerencs, Eperjes 9.)

Fecskés
Arany J. úti Élelmiszerbolt mögötti üres
telek

2018.03.10.
(szombat)
08:00-10:30
2018.03.10.
(szombat)
10:40-12:00
2018.03.10.
(szombat )
13:00-14:30

Erzsébet tér
(nagy Posta mögött)

2018.03.11.
(vasárnap)
08:00-10:30

KRESZ Park
(Hidegvölgy utca végén)

2018.03.11.
(vasárnap)
10:40-12:00

Kilián út 33 szám melletti üres telek

2018.03.11.
(vasárnap)
13:30-16:00

Ondi út
(játszótér mögött)

A chip behelyezés díja 4 000 Ft/eb, oltás díja 4 000 Ft ebenként,
melyet a helyszínen kell megfizetni. Ez a díj a kötelező féreghajtást is magában foglalja, 20
kg testsúlyig. Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet kérjük, mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet
csak térítés ellenében áll módunkban kiállítani.
A háznál és a rendelőben történő oltás díja: 5 000 Ft ebenként, a chip behelyezés díja
5 200 Ft ebenként.
A háznál történő oltás időpontja: 2018.03.25-én /vasárnap/ 8-17 óráig tart, 2018.03.25.
után pedig egyénileg egyeztetett időpontban történik, melyre bejelentkezni a Szerencsi
Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi telefonszámokon lehet,
munkaidőben: 7:00-15:30-ig.
Az oltás és chip-ezés meglétét a hatóságok az állat tartási helyén ellenőrizni fogják.
Az oltatlan és chip-ezetlen eb tulajdonosa 80 000 – 220 000 Ft–ig terjedő pénzbüntetésre
számíthat. A kötelező oltást követően az Önkormányzat ebösszeírást tart!

Dr. Boros László
Jogosult állatorvos
Tel: 20/323-6507

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
Tel: 47/361-308
mobil:70/628-4271

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
ÉRTESÍTÉS AZ EBEK 2018. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI
OLTÁSÁRÓL ÉS CHIP-EZÉSÉRŐL
SZERENCS-OND TERÜLETÉN

Helyszín

Oltás ideje
2018.03.10.(szombat)

Fő út-Ady Endre út
sarok

14:40-15:30
2018.03.10.(szombat)

Alsó buszmegálló
15:30-16:30

A chip behelyezés díja 4 000 Ft/eb, oltás díja 4 000 Ft ebenként,
melyet a helyszínen kell megfizetni. Ez a díj a kötelező féreghajtást is magában
foglalja, 20 kg testsúlyig. Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet kérjük, mindenki hozza magával, mert új
oltási könyvet csak térítés ellenében áll módunkban kiállítani.
A háznál és a rendelőben történő oltás díja: 5 000 Ft ebenként, a chip
behelyezés díja 5 200 Ft ebenként.
A háznál történő oltás időpontja: 2018.03.25-én /vasárnap/ 8-17 óráig tart,
2018.03.25. után pedig egyénileg egyeztetett időpontban történik, a Szerencsi
Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi telefonszámokon lehet,
munkaidőben: 7:00-15:30-ig.
Az oltás és chip-ezés meglétét a hatóságok az állattartási helyén
ellenőrizni fogják.
Az oltatlan és chip-ezetlen eb tulajdonosa 80 000 – 220 000 Ft–ig terjedő
pénzbüntetésre számíthat. A kötelező oltást követően az Önkormányzat
ebösszeírást tart!
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