TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2020. július 9-i ülésére

Tájékoztató ebösszeírásról
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42B. § rendelkezik arról,
hogy a települési önkormányzatoknak három évente ebösszeírást kell végezniük.
Településünkön az ebösszeírás 2020. július 13-án kezdődik, a lakosoknak az alábbiakban
megtalálható nyilatkozat kerül postaládán keresztüli kézbesítéssel megküldésre, melyet
augusztus 15-ig kell visszajuttatniuk a Polgármesteri Hivatalba.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az esetlegesen feléjük irányuló lakossági kérdéskor
tájékoztassák a lakosokat, hogy a nyilatkozatot kötelező visszaküldeni, a nyilatkozat kitöltése
egyéb kötelezettséggel nem jár.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, AZ EBTARTÓVAL, ÉS AZ
EBBEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!
Több eb esetén a tartott ebek számával egyező számú nyilatkozatot kell kitölteni
További nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában átvehető,
valamint szabadon másolható.
A kitöltött adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, vagy postán
beküldhető. Cím Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 6440 Jánoshalma Béke tér 1.

1. Az eb tulajdonosának
Neve: ............................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................................................
Elektronikus levélcíme: ................................................................................................................
2. Az ebtaró1:
Neve: ............................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................................................
Elektronikus levélcíme: ................................................................................................................
3. Az eb:
Fajtája: ..........................................................................................................................................
Neme: ...........................................................................................................................................
Születési ideje:..............................................................................................................................
Színe: ............................................................................................................................................
Hívóneve: .....................................................................................................................................
Tartási helye: Jánoshalma, ...........................................................................................................
4. A beültetett traszponder ( mikrochip ):
Sorszáma: .....................................................................................................................................
Beültetés időpontja: ......................................................................................................................
Beültetést végző állatorvos neve: .................................................................................................
Beültetést végző állatorvos kamarai bélyegző száma2: ................................................................
5. Ivartalanított eb esetén:
Ivartalanítás időpontja: .................................................................................................................
Ivartalanítást végző állatorvos neve: ............................................................................................
Ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegző száma2: ..........................................................
6. Eb oltási könyve:
Száma: ..........................................................................................................................................
Kiállító állatorvos neve: ...............................................................................................................
Kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma2: ..............................................................................

7. Az eb veszettség elleni védőoltása:
Utolsó időpontja: ..........................................................................................................................
Védőoltás során használt oltóanyag gyártási száma: ...................................................................
Védőoltást végző állatorvos neve:................................................................................................
Védőoltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma: ................................................................

8. Az eb:
Veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll-e? 3
igen
nem
Megfigyelésének időpontja: .........................................................................................................
9. Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén:
Útlevél száma: ..............................................................................................................................
Útlevél kiállításának időpontja: ....................................................................................................
Útlevelet kiállító állatorvos neve:.................................................................................................
Útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma2: ...............................................................
10. Az eb:
Veszélyessé nyilvánítva3:
igen
nem
Veszélyessé nyilvánítás időpontja: ...............................................................................................
Amennyiben az eb elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb, csatolni kell a
származási igazolvány másolatát.

Jánoshalma, ……………………………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
………………………………………
Nyilatkozat tévő aláírása

NYILATKOZAT4

Alulírott…………………………………., Jánoshalma, ……………………………………….
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy nem tartok ebet.

Jánoshalma, ……………………………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
………………………………………
Nyilatkozat tévő aláírása

A Nyilatkozat kitöltése kötelező!
A nyilatkozat visszaküldésének elmulasztása bírságot vonhat maga után!
Leadási, beküldési határidő: 2020. augusztus 15.
A kitöltéssel kapcsolatban a 77/501-001/124 telefonszámon vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.

1.
2.
3.

4.

Csak akkor kell kitölteni, ha az ebtartó nem azonos a tulajdonossal
Az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám
A megfelelő szövegrész aláhúzandó
Csak akkor kell kitölteni ha nem tart ebet

