
FELHÍVÁS

EBÖSSZEÍRÁS
Pátka Község közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-ában
foglalt kötelezettség alapján Pátka Község közigazgatási területén

EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR

2015. május 26. és 2015. június 30. napja között.

Az ebösszeírás  során  az  ebtartónak  az  Ávtv.-ben  meghatározott  tartalmú  adatlapot  külön  ebenként  kell
kitöltenie és azt Pátka Község Önkormányzata részére eljuttatnia.

Az adatlap
-személyesen átvehető: Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén ügyfélfogadási időben
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-17:00
Csütörtök: 12:30-16:00
Péntek: 8:00-12:00
- letölthető: a www.patka.hu weboldalról.

Kitöltéssel  kapcsolatos  tájékoztatás  a  Zámolyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Kirendeltségén  dolgozó
köztisztviselőktől kérhető.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött adatlapon 2015. június 30. napjáig az alábbi
módok egyikén teljesíthető:
- postai úton (Pátka Község Önkormányzata, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. címre elküldve)
- személyesen (Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén ügyfélfogadási időben)

Az Ávtv.  45/B.§ (5) bekezdése szerint  az  eb tulajdonosa,  tartója  az  ebösszeíráskor köteles az  adatlapon
feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. melléklet
d) pontja alapján aki az adatszolgáltatást elmulasztja 30.000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
-  2013.  január  1.  napjától  –  a  négy  hónaposnál  idősebb  ebeket  transzporderrel  (mikrochippel)
megjelölve lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft állatvédelmi
bírsággal  sújtandó.  Kérem,  hogy aki  e  kötelezettségének nem tett  eleget,  az  az ebösszeírási  adatlap
kitöltése előtt pótolja azt.
- az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott,  központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell
jelenteni Pátka Község Önkormányzatához.
- az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, (a
szaporulatot, elhalálozást stb.) írásban bejelenteni Pátka Község Önkormányzatához.

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Ebtartókat,  hogy  az  ebösszeírás  törvényi  kötelezettsége  Pátka  Község
Önkormányzatának,  az  az  állat  tulajdonosa,  tartója  és  más  személyek  jogainak,  személyes
biztonságának és  tulajdonának védelme,  valamint  ebrendészeti  és  állatvédelmi  feladatok hatékony
ellátása céljából szükséges.

Pátka, 2015. május 20. Dosztály Csaba jegyző megbízásából:
Bőnyi Andrea
      aljegyző

http://www.patka.hu/


 ADATLAP EBÖSSZEÍRÁSHOZ

I. Az eb tulajdonosára vonatkozó adatok

Neve:

Címe: Pátka,                                           u.       sz.

II. Az ebtartóra vonatkozó adatok (ha nem azonos az eb tulajdonosával)

Neve:

Címe: Pátka,                                           u.       sz.

Telefonszáma (ha van):

E-mail cím (ha van):

III. Az ebre vonatkozó adatok

Fajtája:

Neme:

Születési ideje:

Színe:

Hívóneve:

Tartási helye: Pátka,                                           u.       sz.

Oltási  könyv  száma,  kiadó  állatorvos  neve,  kamarai
bélyegzőjének száma:

Beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma,
beültetés ideje:

Beültetést végző szolgáltató állatorvos neve,
kamarai bélyegzője száma

Ivartalanított  eb  esetén-  az  ivartalanítás  időpontja,
ivartalanítást  végző  állatorvos  neve,  kamarai
bélyegzőjének száma:

Veszettség elleni utolsó védőoltás időpontja:

Veszettség elleni  védőoltásai  során  használt  oltóanyag
neve,  gyártási  száma;  oltást  végző  állatorvos  neve,
kamarai bélyegzőjének száma:

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státuszának tényét, időpontját:

Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma,
kiállításának időpontja; kiállító állatorvos neve, kamarai
bélyegzőjének száma:

Veszélyessé minősített-e? (a megfelelő válasz bekarikázandó) igen nem

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát jelen 
adatlaphoz csatolni kell!

Pátka, 2015. ...................                                              
   …............................................................

      aláírás


