EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2021. KÖKÉNY
(Ebenként KÜLÖN adatlapot kell kitölteni NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL!)
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

Kérünk minden adatot kitölteni!
Az eb
tartójának neve:

tulajdonosának neve:
címe:

címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb
színe:
hívóneve:
tartási helye:

fajtája:
neme:
születési ideje:

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

az ivartalanítás időpontja:

beültetés időpontja:

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb
esetén
útlevél száma:
útlevél kiállításának időpontja:

a beültetést végző állatorvos neve:

az ivartalanítást végző állatorvos
neve:

az útlevelet kiállító állatorvos neve:

a beültetést végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az ivartalanítást végző állatorvos
kamarai bélyegzője száma:

az útlevelet kiállító állatorvos
kamarai bélyegző száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb
utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvének száma:
oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője
száma:

az oltóanyag gyártási száma:

oltását végző állatorvos neve:

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb, örökbefogadás)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem*
státusza: megfigyelt – nem megfigyelt *
kezdő időpontja:
veszélyessé minősítésének időpontja:
időtartama:
Örökbefogadott kutya*: igen/nem

Ha igen, mely szervezettől fogadták örökbe:

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
Jelen adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1)‐
(2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. Az ebösszeíró adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Kökény
Községi Önkormányzata, mint adatkezelő a személyes adataimat az ebtartással kapcsolatos eljárások során kezelje.

..................................................................................................................................................................................
Dátum
Név (olvasható módon)
Aláírás

Tisztelt Ebtartó!
Kökény Községi Önkormányzat az Ávt. 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének keretében – az ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – ebösszeírást
végez, aminek elősegítése végett kérjük az alábbi kérdőív kitöltését és annak 2021. február 28. napjáig a megadott
módon történő visszaküldését. (Postacím és személyes leadás: Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 7668 Keszü, Petőfi
u. 24., illetve Polgármesteri Hivatal 7639 Kökény, Petőfi u. 2. – a Hivatal főbejárata melletti postaládába dobható;
elektronikus levélben: szkennelt vagy fotózott mellékletként a szocugy@keszu.hu címre küldhető.)
FONTOS: Az adatok kezelésére kizárólag a fenti célok érdekében kerül sor, s azokból csak a jogszabályokban
meghatározott személyeknek, a jogszabályokban meghatározott feltételekkel lehet adatot kiadni.
Amennyiben Ön nem tart kutyát, úgy a kérdőívet nem kell kitöltenie, és azzal nincs teendője.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is
kitöltendő 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 végző állatorvos neve és a kamarai
bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető 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 minősítve, vagy nem. Ebben a pontban jelezheti,
hogy az eb örökbefogadással került-e Önhöz és mely szervezettől fogadták örökbe.
(Veszélyes eb az Ávt. 24/A. § (2) bekezdése értelmében az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb.
Állatvédelmi hatóság e tekintetben a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal.)
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.
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött
nyomtatványhoz!
Az ebösszeíró adatlap letölthető a www.kokeny.hu honlapról, illetve a község facebook oldaláról.
Figyelmeztetem az eb tulajdonosát és tartóját, hogy az ebösszeíráskor jelen kérdőív kitöltésével köteles a fenti – az
Ávt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti – adatokat rendelkezésre bocsátani! Az adatszolgáltatás során a valóságnak nem
megfelelő adat szolgáltatása – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 206/B. § (1) bekezdése alapján -szabálysértésnek minősül.
A fentieken túl az adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt adatokkal történő teljesítése – az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján – állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Az ebösszeírással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 72/561-020 telefonszámon, vagy a szocugy@keszu.hu elektronikus
levélcímre küldött levélben.
Kökény Községi Önkormányzat

