TÁJÉKOZTATÓ
Csabacsűd nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján
2017. október 15. – 2017. november 30. között ebösszeírást tartunk.
Az Ávt. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási
kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített ebösszeíró adatlapon - az ott tartott minden
ebről külön - kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.
Akinek további ebösszeíró adatlapra van szükségük, azt beszerezhetik:
a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatalban (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.)
illetve a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Örménykúti Kirendeltségén (5556
Örménykút, Dózsa György utca 26.) ügyfélfogadási időkben
illetve letölthetik a http://wwwcsabacsud.hu honlapról is.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás Gulyásné Fata Mária ügyintézőtől személyesen vagy a 66/536411-es telefonszámon kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot az ebet nem tartó ingatlantulajdonosok is szíveskedjenek visszajuttatni név és
cím kitöltésével, aláírással ellátva, így segítve az adatszolgáltatást elmulasztó ebtartók kiszűrését.
Az ebösszeíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2017. november 30. napja 16.00 óra
A kitöltött és ebtartó aláírásával ellátott adatlap:
leadható a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatalban (5551 Csabacsűd, Szabadság
utca 41.) illetve a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Örménykúti Kirendeltségén
(5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.) ügyfélfogadási időkben
- elküldhető a hivatal@csabacsud.hu email címre,
- beküldhető postai úton a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal részére az 5551
Csabacsűd, Szabadság utca 41. címre.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztó ebtartó - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján - 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.
§ (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve
tartható. A jelöletlen ebet tartó személy 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az I. pontnál 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 vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg
határozható fajtajellegek hiányában „keverék" megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végző állatorvos által kibocsátott okmányon
feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni. Ezen az okmányon, illetve a bélyegzőn szerepel a
beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének a 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.
A III.-IV. pontokban ha az ebtartó nem rendelkezik eboltási könyvvel (mivel az eb nincs mikrochippel
ellátva, nincs beoltva vagy még nem töltötte be a 4 hónapos életkort) vagy kisállatútlevéllel, akkor az
oltási könyv vagy az útlevél számához „nincs" szöveg kerüljön beírásra. Ha elveszett az eboltási könyv
vagy a kisállatútlevél, akkor az oltási könyv vagy az útlevél számához
,,elveszett" szöveg kerüljön beírásra.
Az V. pontban azt kell megjelölni, hogy az eb veszettség szempontjából megfigyelés alatt áll vagy
állt-e, illetve veszélyessé lett-e minősí tve. Megfigyelt vagy veszélyessé minősített eb esetében az
időpontokat is ki kell tölteni.
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát csatolni
kell az ebösszeíró adatlaphoz.

