EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017.
(Ebenként külön adatlapot kell kitölteni)
EB
1.1 Hívóneve: …………………………………….
1.2 Fajtája: ………………………………………..
1.3 Neme:
kan 
szuka 
1.4 Születési dátuma:…………………………….
1.5 Színe: …………………………………………

TRANSZPONDER/ Mikrochip
2.1 Beültetés dátuma: …………………………...
2.2 Sorszáma:…………………………………….
2.3 Beültető orvos neve, kamarai bélyegzőszáma :
…………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

IVARTALANÍTOTT EB ESETÉN
3.1 Ivartalanított:


MELLÉKLETEK, IGAZOLÁSOK
4.1

4.2 Terápiás:
4.3 Közfeladatot ellátó:
4.4 Magyar fajta:
4.5 Menhelyről befogadott:
4.6 MEOE szárm. szám:

3.2 Dátuma: ………………………………………
3.3
Ivartalanító
orvos
neve,
kamarai
bélyegzőszáma: ………………………………….
……………………………………………………...

Segítő:

TULAJDONOS
5.1 Név:
…………………………………………................
5.2 Cím:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

EBTARTÓ
6.1Név:
…………………………………………..................
6.2Cím:
………………………………………………………
6.3Telefon:…………………………………………
6.4 Email:…………………………………………..
6.5 Tartási hely címe:…………………………….
………………………………………………………

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS
7.1 Időpontja: ……………………………………..
7.2 Vakcina neve: ………………………………..
7.3 Gyártási száma: ……………………………..
7.4 Oltást végző orvos neve, kamarai bélyegző
száma:……………………………………….........

OLTÁSI KÖNYV
8.1Sorszáma: …………………………………….
8.2 Kiállítás dátuma: …………………………….
8.3 Kiállítás végző orvos neve, kamarai bélyegző
száma:………………………………….
……………………………………………………...







KISÁLLAT ÚTLEVÉL
9.1 Sorszáma: ………………………………………………………………………………………………
9.2 Kiállítva: …………………………………………………………………………………………………
9.3 Kiállító orvos neve, kamarai bélyegző száma: ……………………………………………………..
VESZETT EB
10.1 Veszettség szempontjából aggályos eb
megfigyelési státusza:

VESZÉLYES EB
10.2 Az eb veszélyessé minősítésének ténye:
igen*

megfigyelt*
nem megfigyelt*
Kezdő időpontja:………………………………….

nem*

Időpontja:………………………………………….

Alulírott ebtulajdonos nyilatkozom arról, hogy a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek!
Dátum: ……………………………………………
……………………………………………………
Ebtulajdonos aláírása
*a megfelelő választ kell megjelölni (aláhúzni)

Tájékoztató
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017.” Nyomtatványhoz
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.törvény ( a továbbiakban :Ávt) 42/B § (1) bekezdése alapján
2017. október 20. - november 18. között eb összeírást tart.
AZ Ávt értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az eb összeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási
kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített eb összeíró adatlapon kell teljesíteni. Az
ingatlanon tartott minden ebről külön kell adatlapot kitölteni. Az adatlap sokszorosítható.
Akinek további összeíró adatlapra van szükségük, azt beszerezheti:
- Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal (5561 Békésszentandrás Hősök tere 1 szám alatt
ügyfélfogadási időben:Hétfő,Kedd 8-órától -12 óráig. Szerdán 8-12, és 12:30-16:30 között. Péntek
13 óráig. Csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
-letölthető a honlapról: http://bekesszentandras.hu
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást Házi Klárától személyesen, vagy: 06-66/218-344(13 mellék)
telefonszámon kérhető.
A kitöltött és ebtartó aláírásával ellátott adatlap
-leadható személyesen: a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatalban (5561 Békésszentandrás
Hősök tere 1 szám alatt, az ügyfélfogadási időben Házi Kláránál.)
-elküldhető: ebosszeiras2017@gmail.com címre
-beküldhető: postai úton - 5561 Békésszentandrás Hősök tere 1. Eb összeírás 2017
Az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztó ebtartó – az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII.31) Korm rendelet alapján - 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) (Korm
.rendelet)17/B § bekezdése értelmében A NÉGY HÓNAPNÁL IDŐSEBB EB CSAK
TRANSZPONDERREL (mikrochip) megjelölve tartható. A jelöletlen ebet tartó személy 45.000,Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az eb összeírólap leadásának határideje 2017.november 18. napja 13.óra

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az eb tulajdonosa és az ebtartó,lehet ugyanaz a személy de el is térhet egymástól Egyezés
esetén is kitöltendő mindkét rovat.
Az eb fajtája a törzskönyv vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meghatározható
fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A transzponderes (microchip) jelölést végző állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett
mikrochip sorszámát kell beírni. Ezen okmányon, illetve a bélyegzőn szerepel a beültetést végző
állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének a száma is.
Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
Az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden
ebtartónak rendelkezni kell.
Ha az ebtartó nem rendelkezik eboltási könyvvel (mivel az eb nincs mikrochippel ellátva, nincs
beoltva vagy még nem töltötte be a 4 hónapos életkort) vagy kiállatútlevéllel, akkor az oltási könyv
vagy az útlevél számához „nincs” szöveg kerüljön beírásra.
Az X. pontban azt kell megjelölni, hogy az eb veszettség szempontjából megfigyelés alatt áll vagy
állt-e, illetve veszélyessé lett-e minősítve. Megfigyelt vagy veszélyessé minősített eb esetében az
időpontokat is ki kell tölteni.
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát
csatolni kell az ebösszeíró adatlaphoz.
A Mellékletek, Igazolások pontban szereplő lehetőségeket abban az esetben kell kitölteni, ha az
eb segítő, terápiás, közfeladatot ellátó minősítéssel rendelkezik. Az ezekről szóló igazolás
másolatát az Ebösszeíró adatlaphoz csatolni kell! Menhelyről, állatvédő egyesülettől
örökbefogadott eb esetén az örökbefogadási szerződés másolatát csatolni kell!

