
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2023. március (2023/1) 

 

Ingyenes lakossági és közületi elektronikai hulladékgyűjtés március 16-án  
Időpont: március 16., csütörtök, 10.00-17.00 óráig. Helyszín: Alkotmány utca 1. – általános iskola, az 

önkormányzati konyha mögötti terület – megközelíthetőség: a konyhai kapubejáraton.  
A begyűjtés napján mindenki elhozhatja, használaton kívüli, árammal, vagy akkumulátorral működő 
ép eszközeit, berendezéseit. Minden eszközt ingyenesen átveszünk, ami elektromos árammal, 
akkumulátorral (irodai eszközök, hűtő, fagyasztó, mosógép, porszívó, elektromos konyhai, 

berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefonok, rádiók, TV, video berendezések, 
elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékkonzolok), esetlegesen gázzal (pl: konvektor, bojler, kazán) 

működik. A következő elektronikai hulladékokat nem tudjuk átvenni, feldolgozni: orvostechnikai 

eszközök, földfém kábel, ipari alu-kábel, radioaktív berendezések, fénycsövek, toner patron, napelem.  
Hulladéktörmelék elszállítását nem vállaljuk. Szervezők: Önkormányzata és az Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. 
 

104 fő jelentkezett az ingyenes lakossági LED-csereprogramra 
Önkormányzatunk a CYEB jóvoltából ingyenes Led-csereprogramot szervezett, előre meghirdetve. A 

LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 10 éves 
élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel. A február 28-ai 

regisztrálási határidőig önkormányzatunk segítségével 104 fő jelentkezett, ők a megadott e-mail 

címeiken értesülnek majd az izzók átvételének pontos helyéről és idejéről. Ha még bárkit érdekel a 
csereprogram, forduljon bizalommal információkéréssel munkaidőben Korózs Gabriella 

családvédelmis munkatársunkhoz (30/439-5940). 
 

Színházi előadás gyermekeknek március 17-én 
A B.-A.-Z. Vármegyei Önkormányzat szervezésében a fővárosi Körúti Színház előadásában Csukás 
István Ágacska című színdarabját tekinthetik meg a gyerekek 2023. március 17-én, pénteken, 11 órai 
kezdettel a Művelődési Házunkban. A 3-9 éves gyerekeknek ajánlott, ingyenesen megtekinthető 

előadás a TOP-5.3.2-17-BO1-2021-00002 azonosítószámú „Identitás további erősítése Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében” című pályázat keretében megvalósított, finanszírozott projekt. Az érdeklődő 

gyerekeket a szüleikkel szeretettel várjuk, az előadást  a helyi két óvoda és az iskola alsó tagozatának 
gyermekei megtekintik.  
 

A Kis-Sajó Menti Ökumenikus Turistaút átadása április 3-án - Meghívó 
Helye: Arnót, evangélikus templom (Petőfi u. 96.).  Időpont: 2023. április 3., hétfő, 10.30 óra. 

Program: - Csöbör Katalin és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők köszöntői - Nacsa Lőrinc 
Vallásturizmusért Felelős Miniszteri Biztos ünnepi beszéde - Lelkészek közös szolgálata - Szontágh 
Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti Vallásturmizus Tanács főtitkárának előadása: A 

vallásturizmus múltja és jövője a Kárpát-medencében - A települések által létrehozott alkalmi kórus 
fellépése - A turistaút templomainak, állomásainak vetítéses bemutatása a polgármesterek által 
Szeretettel várjuk az átadási ünnepségre az érdeklődőket településünkről is. 

Mit kell tudni a Kis-Sajó Menti Ökumenikus Turistaútról? 

A Felvidékről eredő Bódva folyóból Boldva község határában nyitották meg elődeink a 19. század 

végén a települések jobb vízellátásának biztosítása érdekében a Kis-Sajó patakot. 
A hat településen mindegyik történelmi felekezetnek van temploma (a zsidó hit követőinek Sajóvámos 
településen közel 30 sírhelye, illetve Sajósenyén három felekezet által használt templom).  

A templomok közül kiemelkedik Sajópálfala, mint búcsújáró kegytemplom a könnyező Szűz Mária 
képpel, továbbá a boldvai Árpád-kori templom (valószínűleg itt született legelső nyelvemlékünk, a 

Halotti Beszéd is). Tudomásunk szerint sem Magyarországon, sem a Kárpát-medencében ilyen jellegű 
ökumenikus turistaút nem létezik. Érdeklődők, a felekezetekhez kötődők és nem kötődők bármilyen 

közlekedési eszközzel végig járva a településeket, átfogó képet kaphatnak a magyarországi történelmi 
egyházak templomairól, felekezeti kultúrájáról. Emellett természetesen lehetőség van az egyes 

települések egyéb látnivalóinak, kulturális értékeinek megismerésére is. Biztatunk mindenkit, hogy 

akár egy családi-baráti kirándulás keretében járja végig a turistautat. 



Felhívás - Várjuk a felajánlásokat a Retro kiállításra! 

2019-ben községi összefogással létrehoztuk a Tájházat, amely a I. világháború koráig dolgozza fel 

településünk életének meghatározó tárgyi emlékeit. Még mindig kerülnek elő olyan régi emlékek, 
melyeket szívesen hoznak el lakosaink, ezzel is gazdagítva Tájházunk „kincseit”.  
Következő szakaszhoz érkezve a közeljövőben lehetőségünk nyílik pályázati keretből felújítani a 
Tájház hátsó, gazdasági épületét. Itt tervezzük az ún. „RETRO” időszak megmaradt és már nem 

használt tárgyainak kiállítását és megőrzését. Kérünk mindenkit, akinek a birtokában van olyan 

elektronikai, használati, háztartási eszköz / rádió, magnó, evőeszköz, esetleg bútordarab, textília, 
konyhai felszerelés, fa-fém-műanyag eszköz, jellemző ruhadarab, szerszám stb/ ami az 50-es, 60-as, 

70-es, 80-as, 90-es éveket idézi és szívesen lemondana róla a Tájház  RETRO-kiállítás és tárlat javára, 
ezt jelezze Darnyiné Kövesdi Erzsébet Tájház vezetőnél személyesen vagy a 20 944 8218-as telefonon, 

valamint a darnyine@gmail.com e-mail címen.  

Hasonlóan a Tájház kialakításánál már bevált technikához, a jelentkezőket most is előzetesen, 
személyesen keressük fel. Megbeszéljük, hogy a felajánlott tárgyi emlék beilleszthető-e a „RETRO„ 
stílusba. Amennyiben a megtekintett eszköz megfelel a kritériumoknak, akkor  listába vesszük és 
amikor befejeződik az épület felújítása, gondoskodunk a kiállítás helyszínére történő szállításról. 
Ezután megtörténik a névszerinti leltározás és érvényben marad a korábbi megállapodás, hogy bárki 
visszakérheti a leadott tárgyi emléket, ha szükségét látja. A felajánlásokat előre is köszönjük! 
 

Fotókat, tárgyakat gyűjtünk a Kortárs Történeti Gyűjteménybe is 
Pályázati forrásból fel tudjuk újítani a Petőfi u. 60. szám alatt található Tájház külön bejáratú gazdasági 

épületét. Az egyik helyiségben kap helyet a Retro Kiállítás, a másikban pedig a 2000-es évektől 
kezdődően bármikor, bárhol készült, közérdeklődésre számot tartó fotókat, tárgyakat, újságcikkeket, 

serlegeket, okleveleket, kitüntetések másolatait, stb. kívánjuk elhelyezni. Biztatjuk lakosainkat, hogy a 

fenti felhívásban közzétett módon jelezzék, ha rendelkeznek ilyen dolgokkal, és azokat szívesen 
felajánlanák a gyűjtemény számára. Előre is köszönjük! 
 

A Népi Eszközök Parkja (újból) megnyitásra kerül  
Emlékezhetünk, a jelenlegi játszótér helyén (Pázsit és Alkotmány utca sarka) pár évvel ezelőtt a régi 

falusi világ használati tárgyai, a mezőgazdálkodás szerszámai, a földműveléshez és 
állattesznyésztéshez nélkülözhetetlen eszközök kerültek szabadtéri kiállításra. Az annakidején Varga 
Béla és mások által adományozott tárgyak időközben kiegészültek néhai Üveges Mihály (1927-2003) 

és családja örökségéből származó népi eszközökkel. Ezeket pályázati forrásból a Tájház udvarán 
kialakítandó fedett kiállítóhelyen mutatjuk majd be. Várjuk az újabb felajánlásokat is.  
 

Májuskosár kiállítás és községi pálinkaverseny áprilisban 
Időpont: 2023. április 21-23. Helye: Általános Iskola aulája. Megnyitó: 2023. április 21., péntek.   

PROGRAM: 16 óra: Régi magyar népviseletek bemutatója (vetítéses előadás) - 17 óra: A zsűrizés 
alatti fellépő: Jenei Gábor (musical, magyar nóta, operett). A kiállítás szombaton és vasárnap is 
megtekinthető. Az immár 5. alkalommal megrendezendő kiállítás mellett községi pálinkaversenyt is 

hirdetünk, a részletes programot és versenyfelhívást a következő hírlevelünkben közöljük.  
 

Jó volt a hangulat az Újévköszöntő Zenei Esten január 6-án - A január 6-án iskolánk tornatermében 
megrendezett összejövetelen Buday Barnabás evangélikus esperes mondta el újévi gondolatait, majd a 

Kacsenyák és Nahaj Akusztik (Kacsenyák Gábor és Nahaj Péter) szórakoztatta a közönséget, végül 

Sipos F. Tamás sok-sok jólismert slágere csendült fel.  
Szépen szólt a tárogató a Magyar Kultúra Napján január 19-én - Az iskolánk aulájában 
megrendezett ünnepségen először két arnóti gyermek, Maxi Júlia és Farkas Richard Edmund szavalt el 

egy-egy Petőfi verset, majd Rúz Anna és Rúz Andrea, mint Petőfi Sándor anyai ágának Miskolcon élő 
leszármazottai megzenésített verseket adtak elő.  A kuruc kor dallamai címmel Erdő Zoltán Erdélyi 
Magyar Örökség Díjas tárogatóművész fellépésével zárult az est. 
 

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 



Módosult a fogorvosi rendelési idő 2023. január 1-től 
Arnóton: hétfő: 13.00 - 20.00, kedd: 07.30 - 14.30, szerda: 12.30 - 16.00, csütörtök: 11.30 - 14.00. 

Sajópálfalán: szerda:16.15 - 20.15, csütörtök: 08.30 - 11.00 (2.5 óra). Pénteken nincs rendelés, a 

rendelési órák csökkentését a települések lakosságszámának arányában  a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő rendelte el.  

 

Módosul az ügyeleti alapellátás 2023. április 1-től  
Az Országos Mentőszolgálat „ügyel” vármegyénkben is  

1830 – Mindig ezt a számot kell hívni. 
Az egységes ügyeleti telefonszám a vármegyében április 1-től: 1830.  

Háziorvosi ügyeleti ellátás  

A háziorvosi ügyelet a sürgős, a következő rendelési időig nem halasztható orvosi 

tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás.  
Hétköznap 16:00-22:00 között  
Hétvégén, ünnepnapokon 08:00-14:00 között 
Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház).  
 

A gyermekek ügyeleti ellátása 

A járásközponti ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a miskolci kórházban 
hétköznapokon 16:00 órától 22:00 óráig,  
hétvégén és ünnepnapokon 08:00 órától 22:00 óráig végzik.  
A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is 1830. 
 

Sürgősségi ügyeleti vagy mentőellátás 

Központi ügyeleti telefonszám: 1830.  

Az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák esetére nyújt 
magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást:  
Hétköznap: 22:00-08:00 között,  
Hétvégén, ünnepnapokon: 14:00-08:00 között.  
 

A beteg a központi telefonszám hívásával:  
- szakszerű tanácsot kap,  
- szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén 

azonnali mentőt küldünk, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra 
szoruló.  

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban,  
- hétköznap 16:00-08:00 között,  
- hétvégén, ünnepnapokon egész nap hívható.  
Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, erre  

- hétköznap 22:00-08:00 között,  
- hétvégén és ünnepnapokon 14:00-08:00 között is van lehetőség:  
Miskolc Szentpéteri Kapu 72-76. (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház) 

(A fenti hivatalos tájékoztatást az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Regionális 
Mentőszervezettől kapta az arnóti önkormányzat 2023. március elején.) 
 

 

Munkanapokon 8 és 16 óra között változatlanul az arnóti háziorvosi szolgálatok nyújtják 

a hozzájuk bejelentkezett pácienseknek az egészségügyi alapellátást, ennek részét képezi a 
rendelési idő is. 



 Dr. Zöld Károly Mobil: Telefon: E-mail: 

állatorvos +36/30-347-8994 46/562-498 drzk@freemail.hu 

3508 Miskolc, Egri út. 5.  

   2023-ÉVI EBOLTÁSI-ÉRTESÍTÉS 

ARNÓTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának rendjét a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet határozza meg. Az 
állattartó köteles: minden három hónaposnál idősebb mikrochippel ellátott (41/2010.(II.26.) kormányrendelet) 
ebet, veszettség ellen saját költségén az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az 

alábbiak szerint: 

- a három hónapos kort elért ebeknél 30 napon belül, 
- az első védőoltást követően 6 hónapon belül,- 
- azt követően évenként. 

A rendelet értelmében 2010. január 1. után az oltás igazolását csak egyedi sorszámmal ellátott oltási könyvbe 
lehet elvégezni. 
A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló, módosított 81/2002.(IX.4.)FVM rendelet 8.§ 
(2) bekezdés előírja, hogy „kötelező az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése” amit a 
veszettség oltással együtt kell elvégezni. 

 Az eb veszettség elleni védőoltásának elmulasztása esetén az állat tulajdonosát a 2008 évi XLVI Törvény és a 
194/2008.(VII.30) Korm. Rendelet szerint, élelmiszerlánc-felügyeleti birsággal kell sújtani, aminek legkisebb 

összege 90 000Ft.  

 A szervezett oltásokon kívül, az állat immunizálását  kérhetik  az eb tartási helyén, telefonos bejelentés alapján, 

az állatorvosnál vagy a  Polgármesteri Hivatalnál. – Külön kiszállási díj  ellenében. 

Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező! 

Az eb oltási könyvét hozza magával! 

Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni, ezért beteg állatot ne hozzon az oltóhelyre.  
Az oltás nem adható: embernek sérülést okozó, hatósági megfigyelés alá vont ebeknek. 

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA 2023 

HELYSÉG DÁTUM HELY IDŐPONT 

    

Arnót 2023.03.18./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14,40-16,40 

óráig! 

  Arnót 2023.03.25./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14,30-16,30 

óráig 

Arnót 2023.04.06./csütörtök/     Dankó Pista utca 14,30-16,30 

óráig 

Arnót 2023.  04.15./szombat/       Petőfi Sándor u.120 14,40-16,40 

óráig 

Arnót 2023.04.22./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14 .40-16.40     

óráig! 

Az eb oltási költsége 5000 Ft, ami tartalmazza az államigazgatási díjat, az adminisztráció költségeit, járulékos 
költségeket, a kötelező féregtelenítés árát és az ÁFÁ-t is. 

Egyedi sorszámos könyveket feltétlenül hozza magával, mert azok pótlása 1000 ft., illetve a fiatal állatok számára 
a könyvek kiadása 500 Ft.-ba kerül, mikrochip behelyezése és regisztrálása: 5000 Ft az oltás költségén felül!  

mailto:drzk@freemail.hu


EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2023. 

(ebenként külön adatlapot kell kitölteni) 
 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok: 
Az eb 

tulajdonosának neve: tartójának neve: 
címe: 

címe: 
telefonszáma: * 

e-mail címe: * 
 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: 

Az eb 

fajtája: színe: 
neme: hívóneve: 
születési ideje: tartási helye: 

 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 
Transzponderrel (mikrochippel) 

ellátott eb esetén: 
Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel 

rendelkező eb esetén 

a chip sorszáma: az ivartalanítás időpontja: útlevél száma: 

beültetés időpontja: útlevél kiállításának 
időpontja: 

a beültetést végző állatorvos neve: az ivartalanítást végző 
állatorvos neve: 

az útlevelet kiállító 
állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 

az ivartalanítást végző 
állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az útlevelet kiállító 
állatorvos kamarai bélyegző 
száma: 

 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok: 
Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának 
időpontja: 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltás során használt 
oltóanyag: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

az oltóanyag gyártási száma:  

oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 

 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza: megfigyelt –  

nem megfigyelt** 

az eb veszélyessé minősítve: igen – nem ** 

időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
* kitöltése nem kötelező 

** a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni) 
 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is 
kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz! 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Arnót, 2023. ………………………… ……………………………………………….. 
aláírás (név olvashatóan) 

 

Az adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (2) bekezdése, illetve ugyanezen 

jogszabály 42/B. § (5) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. 
 



FELHÍVÁS 
ARNÓT KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA 

 

Tisztelt Ebtartók! 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján 
Arnót Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, ebösszeírást végez. 
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 
formanyomtatvány beszerzése az eb tulajdonos / ebtartó kötelessége. Az adatlap letölthető 
honlapunkról (www.arnot.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. 
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott 
adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz 
visszajuttatni.  
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: 

- személyesen vagy postai úton a 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. sz. címre,  
- elektronikusan az arnot@arnot.hu elektronikus levélcímre 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. március 31. 
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/B 
§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négyhónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket 
állatorvosnál megjelöltetni. 
- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő 
ebeket is be kell jelenteni. 

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 
szaporulatot írásban bejelenteni. 
- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 
- Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló 
kormányrendelet alapján -minimum 30.000, -Ft pénzbírság. 
Együttműködését köszönöm! 
 Makranczi Zoltán sk 
 jegyző 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
Az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” -nyomtatványhoz 

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén 
is kitöltendő mindkét rovat. 
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajta jellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem 
határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és 
a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. 
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 

ebtartónak rendelkeznie kell.  
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, 
azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és 
nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. 
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb 
még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra. 

 

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁNAK IDŐPONTJAI: 
 

HELYSÉG DÁTUM HELY IDŐPONT 

Arnót 2023.03.18./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14,40-16,40 óráig 

Arnót 2023.03.25./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14,30-16,30 óráig 

Arnót 2023.04.06./csütörtök/ Dankó Pista utca 14,30-16,30 óráig 

Arnót 2023. 04.15./szombat/ Petőfi Sándor u.120 14,40-16,40 óráig 

Arnót 2023.04.22./szombat/ Petőfi Sándor u. 120 14,40-16,40 óráig 
 

http://www.arnot.hu/
mailto:arnot@arnot.hu

