FELHÍVÁS
Tisztelt Eb tartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye
szerint illetékes települési önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy
alkalommal eb összeírást végez.
Az eb összeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb
rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az eb
összeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon
nem tartanak kutyát.
A 2014. évi eb összeírás céljából kérem az Izsófalva közigazgatási területén tartott ebek
tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az „Eb összeírási adatlap 2014"
nyomtatványt, és azt 2014. március 28-ig a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai
Kirendeltségére visszajuttatni – 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. - postai úton, illetve személyesen,
vagy elektronikusan a polg.hivatal@gmail.com címre megküldve. Az „Eb összeírás adatlap -2014"
letölthető a www.izsofalva.hu oldalról is.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-én hatályba
lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (11.10.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése, mely szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.
Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998.(XIL31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 15.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb
összeírását kővetően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Eb tartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az
ebek transzponderrel történt ellátását az Önkormányzati Hivatal dolgozói ellenőrizni fogják.
Együttműködésüket köszönöm!
Izsófalva,2014.03.13.
Dr. Sallai Árpád
Címzetes Főjegyző átruházott jogkörében eljárva:
Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző, kirendeltségvezető

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG
EBÖSSZEÍRÁSI ADATLAP
2014. ÉV (EBENKÉNT)
I. A TULAJDONOSRA, EBTARTÓRA VONATKOZÓ ADATOK:
1
2
3
4

Az eb tulajdonosának neve:
Lakcíme, telefonszáma:
Az ebtartó neve, ha különbözik a tulajdonostól
Lakcíme, telefonszáma
II. A TARTOTT EBRE VONATKOZÓ ADATOK:

FAJTÁJA:
SZINE:

NEME (ALÁHÚZANDÓ)
SZÜLETÉSI IDEJE:(ÉV,HÓNAP)

SZUKA

TARTÁSI HELYÉNEK CÍME:
TARTÁSI HELYÉNEK JELLEMZŐI:

LAKÁSBAN TARTOTT

UDVARON TARTOTT

(ALÁHÚZANDÓ)

A Z EB MEGKÖTVE TARTOTT

(ALÁHÚZANDÓ)

A TARTÁSI HELY KERÍTETT
IGEN
NEM

AZ EB RENDELKEZIK TRANSZPORDERREL (CHIPPEL)

KERÍTETLEN

IGEN

NEM

(ALÁHÚZANDÓ)

HA IGEN, AKKOR ANNAK A SZÁMA:
A BEÜLTETÉST VÉGZŐ ÁLLATORVOS NEVE:
A BÉLYEGZŐLENYOMATON SZEREPLŐ SZÁM:
HA KISÁLLAT‐ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZIK, ANNAK A SZÁMA:
AZ ÚTLEVÉL KIÁLLÍTÓJÁNAK NEVE:
A BÉLYEGZŐLENYOMATON SZEREPLŐ SZÁM:
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS IDŐPONTJA:
AZ OLTÁST VÉGZŐ ÁLLATORVOS NEVE:
A BÉLYEGZŐLENYOMATON SZEREPLŐ SZÁM:
KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV (OLTÁSI KÖNYV)
SZÁMA:
AZ EB VESZÉLYESSÉ MINŐSÍTETT ? (ALÁHÚZANDÓ)
ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET ÁLTAL TÖRZSKÖNYVEZETT‐E

DÁTUM:

IGEN
IGEN

NEM
NEM

ALÁÍRÁS:

KAN

NYILATKOZAT
AMENNYIBEN AZ INGATLANON NEM TARTANAK EBET

Alulírott,…………………………….(Név), mint az Izsófalva,……………………….utca…….szám alatti
ingatlan tulajdonosa (használója), büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:
A tulajdonomban lévő ingatlanon sem én, sem pedig a hozzátartozóim ebet, illetve ebeket nem tartanak.
Amennyiben változás történik, abban az esetben, az eb négy hónapos korát követően, az oltási könyvének
bemutatásával, regisztráltatom a városi eb nyilvántartásban.
Izsófalva,………………….
Az ingatlan tulajdonosainak aláírása:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

