
kitöltési útmutató

Az,,Ebösszeíró adatlap" nyomtatványhoz

A nyomtatviárryt nyomtatott bettíkkel, olvashatóan kérjiik kitölteni!
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell ttilteni
mindkét pontot
A IL pontnál az eb fajája a törzskönyv alapján, vagy az eb kiilleme alapján azonosítható be, de meg nem határozhatő
fajtajellegek hiányában,,keverék" megielölést kell beírni.
A III. nontnál a kanszponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltiintetett mikrochip
sorszilmát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének
száma is. IJgyanez vonatkozik azivaráIaníásra és a kisállat-útlevél kiállíüísára is.
A I]t pon! az állatorvos á|tal az ebolkísi könyvben rögzitett adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak

rendelkemie kell.
Az Y . Egtéb adatok oontiában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megielölni, azaz, hogy az eb

megfigyelés alatt á|l-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
Ha elveszett az okmány: az okmánysáma helyett ,,elveszett" szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos
(név és székhely) végezle abeavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanitvaaz eb, nincs kisállatutlevél, nem oltatta, azebmég nem érte el a4
hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett o,nincs" szöveg kerüljön beírásra.

Amennyiben Gdrdony közigazgatdsi területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonúban eb kétjük az adatla1lot üresen haglni
és az adatlap végén talúlható nyilatkozatot kitölteni.

Táiékoztatő

Tiszteh Ebtartól

Gárdony Város területénazáI?atokvédelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVil. törvény 42IB. §-aalapján kerül sor az ebek
összeínisára a j ogszabályban meghatáro zoít adaílaftalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeínís alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni, az á|lat tulajdonosai, tartója és miis személyek jogainak, személyes biáonságának és tulajdonosának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátiása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb íartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani (az adatszoIgáltatasi kötelezettség elmulasáása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Giárdony Város Önkomtányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az
ebrendészeti hozzájátruIás bevezetését.
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban (2483 Gárdony, Szabadság űt20-22. a Portán,

vagy az I. em. l05iA. számú irodában)
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az a|ábbi módokon:

o Levélben postai úton azalábbi levélcímre: 2483 Gárdony, Szabadság űt20-22.
o Hivatal portáján, i|lefue azIgazgatási csoporírál leadható
o Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az onkormanyzat@gardony.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. 04.30.

Tájékoáatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 4Il20I0. (II.26.) Korm.
rendelet l7lB. § (10) bekezdése szerint - 2013. janrr,ír l-től - a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel)
megielölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel már korábban megielölt, étm az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató
állatorvossal azadatbáuisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megválíoztaása miatt történó adatmódosítas díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban a bejelentést követően váItozás állna be,
továbbá amennyiben az összeírás időpontja után kerül az eb a felügyelete alá azbe kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére,
a változást követő l 5 napon belül.



Ebösszeíró adatlap 2015

I. ruu,aonorro, ntto,taro rornÍirIéiiÍjil"*t 
ebenként kérjük kitölteni!)

1. Az eb tulajdonosánakneve:
címe:..........

2. Azeb tartójának neve: .........
lakcíme:
telefonsáma: ..............

e-mail:
II. A tartott ebre vonatkozó últalónos adatok:

III. A tartott ebre vonatkozó specíúlís adatok:
1. Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén

A beültetett transzponder sorszáma:.

a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét:
kamarai bély egzője száma:

2. Ivartalanított eb esetén
Az ivarálanítás időpontja: ...............

az iv artalanítést v é gző szo lgáltató állatorvos neve : ..........
kamarai b ély e gzőj e száma:

3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén

az űtlevél kiállításának időpontj a:

az útleve let kiállító szolgálátő állatorvos nevét:.........
kamarai bély egzője száma:

IV Az eb oltdsdra vonatkozó adatok:
l,. Az eb oltasi könyvének szóma:

az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve: ..........
kamarai bélyegzöj e száma:

2. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:,.
a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:
az oltőany ag gyártási sáma:.
azoltástvégző szolgáltató állatorvos neve:.......... :..............r...

kamarai b ély e gző száma:
V. Egvéb adatok( veszettség, veszélves ebl

1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt nem megfigyelt *

Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja:
időtartama:

2. Azeb veszélyessé minősítve: igen nem*

Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontj a: ..................

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezetl eb esetén a származási igazolrás másolatát is kérjük csatolni a
kitöltött nyomtatványhoz !

Kelt.: ...... ..........,201 . ........., hó,..........nap

Név Aláírás

Alulírott kijelentem, hogy sem tulajdonomban, sem tarÉsomban eb nincsen.

Aláírrás
Kelt.: ...... 201.. .....hó,........nap
*a megfelelő választ kérjük megielölni


