Tájékoztató
Tisztelt Ebtartó!
Soponya Nagyközség területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 2021. augusztus 1. és szeptember 30. közötti
időszakban kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott
adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap átvehető:


Polgármesteri Hivatalban, (Soponya, Petőfi Sándor utca 32.)

 letölthető a www.soponya.hu oldalról.
Az ebösszeíró adatlap kitöltés után leadható:



a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnába (Soponya, Petőfi
Sándor utca 32.)
emailen a hivatal@soponya.hu címre

Amennyiben az ebtartó a 2021. évi ebösszeírást megelőzően teljesített
adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával meg kell ismételnie!
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. szeptember 30.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal az
elkövetkező időszakban célellenőrzések során ellenőrzi.
Az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértést elkövető ebtartókkal
szemben az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§
(1b) pontja alapján kedvtelésből tartott állat (eb) esetében 75.000.-Ft összegű
állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltség

Vágó Árpád
aljegyző sk.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2021
(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:

beültetést végző állatorvos neve:

ivartalanítást végző állatorvos
neve:

útlevelet kiállító állatorvos
neve:

a beültetést végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az ivartalanítást végző
állatorvos kamarai bélyegzője
száma:

az útlevelet kiállító állatorvos
kamarai bélyegző száma:

Az eb oltására vonatkozó adatok:
Az eb
oltási könyvének száma:
utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:
IV.

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:
oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai
bélyegzője száma:
oltását végző állatorvos neve:

veszettség elleni védőoltás során használt
oltóanyag:
oltóanyag gyártási száma:
oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

V.
Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
veszettség szempontjából aggályos eb
Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem *
megfigyelési 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!
Soponya, 2021. ……………
………………………………………………..
aláírás
(név olvashatóan)

