Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § a települési
önkormányzat feladatául határozza meg a három évenkénti ebösszeírást, és az
ebösszeírás adati alapján vezetendő elektronikus nyilvántartást. Az eb tulajdonosa és
tartója az eb összeírásakor köteles a mellékletben szereplő adatokat az önkormányzat
rendelkezésre bocsátani. Aki, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi
bírság megfizetésére kötelezhető.
Jelen tájékoztató mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével 2021. május 10-ig
teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. A kitöltött, aláírt nyomtatványokat
a polgármesteri hivatal postaládájába történő bedobással, művelődési házban való
leadással, valamint a hivatal@magyarnandor.hu e-mail címre megküldéssel kérjük
határidőn belül visszajuttatni. AZ ALÁÍRT NYILATKOZATOT ABBAN AZ ESETBEN IS LE
KELL ADNI AMENNYIBEN EBET NEM TART!
Aki több kutya gondozását végzi, az mindegyikre külön nyomtatványt köteles kitölteni.
Nyomtatvány utólagosan beszerezhető a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési
házban vagy letölthető a www.magyarnandor.hu honlapról.)
Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üres részeket és ne maradjon el az aláírás.
Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt a sort húzza ki.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb
tulajdonosok – az összeírást követően – kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező
változásokat bejelenteni!
Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges
munkafolyamatok elvégzését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (12)
bekezdése szerint ,,a négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebekről a
jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási-állat egészségügyi
hatóság felé. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.
20.) FVM rendelet 4. §(1) Az állattartó köteles a) minden 3 hónapnál idősebb ebet…veszettség ellen saját költségén az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató
állatorvossal beoltani ( a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást
követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként). (7) Veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható. 6. § (5) Az e rendelet szerint kötelező,
vagy az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt veszettség elleni oltás alól elvont
állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával
szemben a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot kell kiszabni. Amennyiben az
állattartó kötelezettségének nem tesz eleget az állatvédelmi hatóság állatvédelmi
bírságot szabhat ki.

Magyarnándor, 2021. április 28.
Dr. Szabó Letícia Ágnes
Jegyző

2021. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL
Kérjük (nemleges válasz esetén is) leadni
a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési házban

Alulírott
név:
.............................................................................................................................
lakcím:
...............................................................................................................................
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Magyarnándor község
közigazgatási területén ebet:
tartok*

nem tartok*

Magyarnándor, 2021. ……………………………

A fentiek a valóságnak megfelelnek:
..………………………….……….
nyilatkozatot tevő aláírása

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, AZ EBTARTÓVAL,
ILLETVE AZ EBBEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL1
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!
Több eb esetén a tartott ebek számával egyező számú nyilatkozatot kell kitölteni!

1.) Az eb tulajdonosának
a)neve:.............................................................................................................
b)címe:.............................................................................................................
c)telefonszáma:...............................................................................................
d) elektronikus levélcíme (email):....................................................................
2.) Az ebtartó2
a)neve:.............................................................................................................
b) címe:............................................................................................................
c) telefonszáma:...............................................................................................
d) elektronikus levélcíme (e-mail):...................................................................
3.) Az eb
a) fajtája:..........................................................................................................
b) neme:...........................................................................................................
c) születési ideje:.............................................................................................
d) színe:….......................................................................................................
e) hívóneve:.....................................................................................................
4.) Az eb tartási helye:
…….., ..........................................................................................................
5.) Transzponderrel (mikrochip) ellátott eb esetén
a) a beültetett transzponder sorszáma:........................................................
b) beültetésének időpontja:............................................................................
c) beültetést végző állatorvos neve:...............................................................
d) beültetést végző állatorvos kamarai bélyegző száma3:..............................
6.) Ivartalanított eb esetén
a) ivartalanításának időpontja:........................................................................
b) ivartalanítást végző állatorvos neve:...........................................................
c) ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegző száma3: .........................

7.) Az eb oltási
a) könyvének száma:......................................................................................
b) könyvét kiadó állatorvos neve:....................................................................
c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegző száma3:...................................
8.) Az eb veszettség elleni védőoltásának utolsó időpontja:.............................
9.) Az eb veszettség elleni
a).védőoltása során használt oltóanyag……………………………………………...
b) védőoltása során használt oltóanyag gyártási száma:....................................
c) védőoltást végző állatorvos neve:....................................................................
d) védőoltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma3:..................................
10.) Az eb
a) veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll-e? igen*
nem*
b) megfigyelésének időpontja:.............................................................................
11.) Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az
a) útlevél száma:..................................................................................................
b) útlevél kiállításának időpontja:.........................................................................
c) útlevelet kiállító állatorvos neve.......................................................................
d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma3:.....................................
12.) Az eb veszélyessé nyilvánítva:

igen*

nem*

13.) A veszélyessé nyilvánítás dátuma:...........................................................
Magyarnándor, 2021. ………….……
A fentiek a valóságnak megfelelnek:
……………………...…………………………….
nyilatkozatot tevő aláírása
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
1 Amennyiben nyilatkozó fél ebet tart a következő pontok kitöltése kötelező!
2 Csak akkor kell kitölteni, ha a tényleges eb tartó nem szerepel
tulajdonosként az eb oltási könyvében!
3 Az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

