BEJELENTŐLAP EBÖSSZEÍRÁSHOZ
2016. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS
NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL
Kérjük (eb elhullása esetén is) a Hivatalba szíveskedjen visszajuttatni!
Alulírott
név: . .........................................................................................................................................
lakcím: . ....................................................................................................................................
szám alatti lakos ezúton nyilatkozom, hogy saját háztartásomban nyilvántartott eb
Az eb adatai
Eb fajtája: …………………………………………………………………………………….…
Eb neme: …………………………………………………………………………………..…….
Eb születési ideje: ……………………………………………………………………………..…
Eb színe: …………………………………………………………………………………….…..
Eb hívóneve: …………………………………………………………………………..………...
Eb tartási helye (címe): …………………………………………………………………………..
Eb tartási helyének jellege (ház, lakás, udvar, kennel): …………………………………………...
20…… év ………….. hónap………naptól már nincs birtokomban, az alábbi okból:
elhullott

elveszett

új tulajdonos

(Kérem a megfelelő részt aláhúzni)
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jövőben ebet tartok, arról 15 napon belül az adatlap kitöltésével
és beküldésével tájékoztatom a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatalt.
Az eb tulajdonosa, tartója az összeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos
nyilatkozattételi kötelezettség terheli, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.
törvény 42. §-a alapján.
Nógrád, 2016. …………………………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
.........................................................
nyilatkozatot tevő aláírása

ADATLAP
az ebösszeíráshoz1
1.) Az eb tulajdonosának, ill. tartójának adatai2:
Tulajdonos

Ebtartó3

Neve
Címe
Telefonszáma4
e-mail címe4
2.) Az eb tartási helye5: ……………………………………………………………………..
3.) Az eb adatai
Fajtája
Neme
Születési ideje
Színe
Hívóneve
Beültetett transzponder sorszáma,
beültetés időpontja6
Beültetést végző állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Ivartalanítás időpontja6
Ivartalanítást végző állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Oltási könyvének száma
Oltási könyvet kiállító állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Veszettség elleni védőoltás időpontja
A használt oltóanyag neve és gyártási száma
Az oltást végző állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja6
Az útlevelet kiállító állatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma
Veszélyessé minősítés időpontja6
Tartási engedély száma, dátuma,
kiállító hatóság megnevezése
Az eb egyéb jellemzői

Kelt, 2016. …………………………..
1

…………………………….
aláírás

Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni
Az adatok kezelésére az 1998. évi XVIII. tv. 42/B. § (2) bek. jogosítja fel az önkormányzatot
3
Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal
4
A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is
5
Cím és a tartás jellege (lakás, udvar, kennel stb.)
6
Nemleges választ is kérem jelezni
2

BEJELENTŐLAP EBÖSSZEÍRÁSHOZ
2016. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS
NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL
Kérjük a Hivatalba szíveskedjen visszajuttatni!
Alulírott
név: . .........................................................................................................................................
lakcím: . ....................................................................................................................................
szám alatti lakos ezúton nyilatkozom, hogy saját háztartásomban továbbra is tartok ebet.
Az eb adatai
Eb fajtája: …………………………………………………………………………………….…
Eb neme: …………………………………………………………………………………….….
Eb születési ideje: …………………………………………………………………………….…
Eb színe: ………………………………………………………………………………………..
Eb hívóneve: …………………………………………………………………………………....
Beültetett transzponder (mikrochip) adatok:
Sorszáma: …………………………………………………………………………………….….
Eb tartási helye (címe): …………………………………………………………………………..
Eb tartási helyének jellege (ház, lakás, udvar, kennel): …………………………………………...
Utolsó Veszettség elleni védőoltásainak időpontja: ………………………………………………
Védőoltás során használt oltóanyag megnevezése: ……………………………………………….
Védőoltás során használt oltóanyag gyártási száma: …………………………………..…………..
Védőoltást végző állatorvos neve: ………………………………………………………………..
Védőoltást végző állatorvos kamarai bélyegző sorszáma*: ………………………………………..
(*Az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.)
Az eb tulajdonosa, tartója az összeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. Az állampolgárokat e btartással kapcsolatos
nyilatkozattételi kötelezettség terheli, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.
törvény 42. §-a alapján.
Nógrád, 2016. …………………………
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
.........................................................
nyilatkozatot tevő aláírása

