Felhívás ebösszeírásra
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése
alapján Ároktő Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Ároktő község
területén 2022. augusztus 15. napjától – 2022. november 15. napjáig terjedő
időszakban Ároktő község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában
ebösszeírást végez.
Az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén
ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Ároktő, Széchenyi u.
53/A.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.arokto.hu oldalon).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az
ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. november 15. napjáig a
Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•
•
•
•

személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Ároktő, Széchenyi u.
53/A.),
postai úton Ároktő Község Önkormányzatának címezve (3467 Ároktő,
Széchenyi u. 53/A.)
ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a
Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy
ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró
adatlap közvetlen beküldésével.

A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban
már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett
ebeket is be kell jelenteni!
Az ebösszeírási kötelezettség teljesítését az önkormányzat utólag ellenőrizni fogja.
Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
Együttműködésüket köszönjük!
Ároktő, 2022. augusztus 1.
Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

Ebösszeíró adatlap*
Az eb tulajdonosa:
Név:
Lakcím:
Az eb tartója:
Tartó neve:
Tartó lakcíme:
Tartó telefonszáma:
Tartó e-mail címe:
Az eb:
Fajtája:
Neme:
Születési idő:
Szín:
Hívónév:
Tartási hely címe:
Transponder (chip):
Transzponder száma:
Beültetés időpontja:
Beültető állatorvos
neve
Kamarai bélyegző
száma:
Ivartalanítás
Ivartalanítás

igen/ nem

Ivartalanítás ideje**
Ivartalanítást végző
orvos neve**:
Kamarai bélyegző
száma**:
Oltási könyv:
Könyv száma:
Kiállító állatorvos
neve:
Kamarai bélyegző
száma:

Veszettség elleni oltás:
Ideje:
Oltóanyag neve:
Oltóanyag gyári
száma:
Az oltást végző
állatorvos neve:
Kamarai bélyegző
száma:
Veszettség megfigyelés
Veszett megfigyelés:

igen / nem

Időpontja**:
Kisállat útlevél
Kisállat útlevél:

van / nincs

Útlevél száma**:
Kiállítás ideje**:
Kiállító orvos neve**:
Kamarai bélyegző
száma**:
Veszélyessé minősítés:
Veszélyes:

igen / nem

Ideje**:
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén
Csatolandó melléklet

a származási igazolás másolata

Ároktő, 2022. ………………………….

…..……………………………………………
eb tulajdonosának/tartójának neve (nyomtatott nagybetűvel)

………………………………………..
eb tulajdonosának/tartójának aláírása

*Minden rovat kötelezően kitöltendő kivéve ** rovatok
** Csak akkor kötelező kitölteni, ha a megelőző rovatban „igen” került megjelölésre.

