FELHÍVÁS
JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
EBÖSSZEÍRÁSRA
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény)
42/B.§ (1) bekezdése alapján Jászárokszállás Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
Jászárokszállás város területén tartott ebek vonatkozásában 2018. augusztus 1-től november 30-ig
terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az állatra vonatkozó adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Jászárokszállás Önkormányzata nem tervezi
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való
megfelelés.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott
adattartalmú adatlapot, „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) az Önkormányzathoz
visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodája előtt kihelyezett rekeszből vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról
(www.jaszarokszallas.hu).
Akinek az adatai már megvannak a nyilvántartásunkban, azokat is felkeressük frissítés céljából
(frissebb védőoltás, esetleges elhullás, más egyéb változások).
A nyomtatványt a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 2018. november 30.
napjáig visszajuttatni. Elérhetőségeink a következők:
•
•
•

postai úton: Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
személyesen leadható a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal Hatósági irodájában
vagy a fodoredina@jaszarokszallas.hu e-mail címre visszaküldhető.

Az ebösszeírással kapcsolatban további tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján
személyesen, ill. 57/531-068 telefonszámon kérhetnek.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok – az
összeírást követően – kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy
• 2013. január 1. napjától a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.
• A Törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az
ebre vonatkozó adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
• Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 3.
melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 30.000,forint pénzbírság.
• A korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
Együttműködésüket köszönjük!
Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)
Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:
Az eb
tulajdonosának neve:
tartójának neve:
címe:
címe:
telefonszáma:
e-mail címe:
I.

A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb
fajtája:
színe:
neme:
hívóneve:
születési ideje:
tartási helye:
II.

III.
A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Transzponderrel (mikrochippel)
Ivartalanított eb esetén
ellátott eb esetén:
a chip sorszáma:
az ivartalanítás időpontja:

Kisállat-útlevéllel rendelkező
eb esetén
útlevél száma:

beültetés időpontja:

útlevél kiállításának időpontja:

A beültetést végző állatorvos neve: az ivartalanítást végző állatorvos az útlevelet kiállító állatorvos
neve:
neve:
A beültetést végző állatorvos kamaraiAz ivartalanítást végző állatorvos Az útlevelet kiállító állatorvos
bélyegzője száma:
kamarai bélyegzője száma:
kamarai bélyegző száma:
Az eb oltására vonatkozó adatok:
Az eb
oltási könyvének száma:
utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:
IV.

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

veszettség elleni védőoltás során használt
oltóanyag:
oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője az oltóanyag gyártási száma:
száma:
oltását végző állatorvos neve:
oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:
V.
Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem *
státusza: megfigyelt –
nem megfigyelt*
kezdő időpontja:
Veszélyessé minősítésének időpontja:
időtartama:
* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük
csatolni a kitöltött nyomtatványhoz! Oltási könyv bemutatása szükséges!
Jászárokszállás, 20..... ….............. …...

………………………………………………..
aláírás

