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Tisztelt Törteli Lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján: „A
tartás helye szerint illetékes települési, fõvárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fõvárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a fõvárosi önkormányzat ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez.”
A jogszabály fenti rendelkezése 2012. január 1-jén lépett hatályba,
így a kötelezõ adatszolgáltatásra rendelkezésre álló határidõ 2015.
január 1. napjával lejárt. A törvény alapján az önkormányzat az ebösszeírás során megszerzett adatokról elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, mely nyilvántartásból – adott esetben – a felettes-,
illetve társhatóságok részére adatot kell szolgáltatni.
A törvényi elõírásokra, valamint a lejárt határidõre tekintettel a településen 2015. február 15-i határidõvel ebösszeírást rendeltem el, melyrõl a lakosságot plakátok és a település honlapján történõ közzététel
útján értesítettem. A felhívásnak a helyi újság legutóbbi számában
történõ megjelentetésére nem volt lehetõség, mivel az összeírás
lapzártát követõen került elrendelésre.
Lakossági visszajelzések alapján azonban tudomásomra jutott, hogy
az érintettek egy része nem értesült az adatszolgáltatási kötelezettségrõl,
ezért jelen cikk mellékleteként közreadom a kitöltendõ adatlapot,
továbbá az adatszolgáltatásra rendelkezésre álló határidõt

2015. március 15.
napjáig meghosszabbítom.
Kérem, hogy az érintett ebtulajdonosok ezen határidõig az ebenként
kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában adják
le, vagy postai úton juttassák el a Polgármesteri Hivatal címére (2747
Törtel, Szent István tér 1.).
Kérem továbbá a lakosságot, hogy a késõbbiekben kísérjék figyelemmel a hirdetmény útján közzétett felhívásokat, mivel esetenként – idõ
hiányában – nincs lehetõség a helyi lapban történõ megjelentetésre!
Egyidejûleg megköszönöm mindazoknak az együttmûködését, akik
az eredetileg kitûzött határidõig az adatszolgáltatást teljesítették!
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a fenti adatszolgáltatási kötelezettségnek határidõre nem tesznek eleget, úgy a törvényben elõírtaknak megfelelõen állatvédelmi bírság kiszabására
kerülhet sor!
Búcsús Tamás jegyzõ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a hátoldalon található ebösszeíró
adatlaphoz.
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
Egyezés esetén is kitöltendõ mindkét
rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a
törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg
nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell
beírni.
A III. pontnál a transzponderes
(mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon
feltüntetett mikrochip sorszámát kell
beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végzõ
állatorvos neve és a kamarai bélyegzõjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az
eboltási könyvben rögzített adatok
alapján tölthetõ ki, amellyel már
minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a
veszettség szempontjából aggályos
eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés
alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minõsítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett
„elveszett” szöveg kerüljön beírásra,
és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs
chip beültetve, nincs ivartalanítva az
eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta,
az eb még nem érte el a 4 hónapos
kort): a sorszám, vagy szám helyett
„nincs” szöveg kerüljön beírásra.
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(ebenként külön kérdĘívet kell kitölteni)
I.Tulajdonosra,ebtartóravonatkozóadatok
Az eb
tulajdonosának neve:

tartójának neve:
címe:

címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb
fajtája:
neme:
születési ideje:
Jelölje ha a tartott eb:
a.) magyar kutyafajtába tartozó törzskönyvezett*
c.) közfeladatot ellátó Ęrszolgálatban alkalmazott

színe:
hívóneve:
tartási helye:
b,) mentĘ, jelzĘ, vakvezetĘ, rokkantsegítĘ, terápiás
d.)állatmenhelyrĘl, ebrendészeti teleprĘl, állatvédelmi
szervezettĘl örökbefogadott

*komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi, magyar agár, rövidszĘrĦ magyar vizsla, drótszĘrĦ magyar vizsla, erdélyi kopó

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén
a chip sorszáma:

az ivartalanítás idĘpontja:

beültetés idĘpontja:

Kisállat-útlevéllel rendelkezĘ
eb esetén
útlevél száma:
útlevél kiállításának idĘpontja:

a beültetést végzĘ állatorvos neve:

az ivartalanítást végzĘ állatorvos
neve:

az útlevelet kiállító állatorvos neve:

a beültetést végzĘ állatorvos
kamarai bélyegzĘje száma:

az ivartalanítást végzĘ állatorvos
kamarai bélyegzĘje száma:

az útlevelet kiállító állatorvos
kamarai bélyegzĘ száma:

IV.Azeboltásáravonatkozóadatok
Azeb
oltási könyvének száma:

utolsó veszettség elleni védĘoltásának idĘpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

veszettség elleni védĘoltása során használt oltóanyag:

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzĘje
száma:
oltását végzĘ állatorvos neve:

az oltóanyag gyártási száma:
oltását végzĘ állatorvos kamarai bélyegzĘje száma:

V.Egyébadatok(veszettség,veszélyeseb)
Veszettség szempontjából aggályos eb
Az eb veszélyessé minĘsítve: igen – nem*
megfigyelési státusza: megfigyelt – nem
megfigyelt *
kezdĘ idĘpontja:
veszélyessé minĘsítésének idĘpontja:
idĘtartama:
* a megfelelĘ választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
Elismert tenyésztĘ szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a
kitöltött nyomtatványhoz!
………………………………………………………
aláírás
(név olvashatóan módon)

