EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – Domaszék 2022
(Ebenként kitöltendő, jogszabály által előírt adattartalom!)
1. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
Az eb
tulajdonosának
neve:
címe:

Az eb tartójának
neve:

telefonszáma:
e-mail címe:

telefonszáma:
e-mail címe:

címe:

2. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
az eb fajtája:
neme:
születési ideje:

színe:
hívóneve:
tartási helye:
3. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén:

chip sorszáma:

a beültetést végző
állatorvos neve:
kamarai
bélyegzőjének
száma:

beültetés
időpontja:

4. Ivartalanított eb esetén:
ivartalanítás
időpontja:
ivartalanítást
végző állatorvos
neve:

kamarai
bélyegzőjének
száma:
5. Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén:

útlevél száma:

az útlevelet
kiállító állatorvos
neve:
kamarai
bélyegzőjének
száma:

útlevél
kiállításának
időpontja:

6. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb oltási könyvének száma:
az oltási könyvet kiállító állatorvos neve:
a kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma:
utolsó veszettség elleni oltásának időpontja:
veszettség elleni oltás során használt oltóanyag:
az oltóanyag gyártási száma:
oltást végző állatorvos neve:
oltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma:
7. Egyéb adatok
veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
státusza:
megfigyelt *
nem megfigyelt*
kezdő időpontja:
időtartama:

az eb veszélyesség minősítve:
igen*
nem*
veszélyessé minősítésének időpontja:

*a megfelelő választ kérjük bekarikázni!

Domaszék, ____________
az eb tulajdonosának / tartójának aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az 1. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A 2. 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 3. 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 4. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már
minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az 5. 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.
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 kisállat-útlevél, nem oltatta,
az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „ nincs” szöveg kerüljön
beírásra.

Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Domaszék közigazgatási területén tartott ebek
vonatkozásában 2022. július 15- október 15. napjáig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás
„önbevallásos” módszerrel történik.
Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az
ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az
adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a domaszek.hu oldalon
az ügyintézés/nyomtatványok/ Egyéb ügyek pont alatt is letölthető, papír alapon megtalálható
a Domaszéki Hírmondóban, valamint aki rendelkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu oldalon
az önkormányzati elektronikus ügyintézés portálon keresztül is benyújthatja az
adatszolgáltatást.
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már
bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban
nem történt változás.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától
minden négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Kérem, hogy a
még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
Szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni:
a) postai úton, vagy személyesen a Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék,
Köztársaság tér 1. címre, vagy
b) ügyfélkapun keresztül. (A https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon ki kell választani Domaszék
Nagyközségi Önkormányzatot, ágazatnál az általános vagy egyéb igazgatási ügyet kell
választani, ügytípusnál az ebnyilvántartást, majd az űrlapkeresés után az „eb összeíró adatlap”
online kitöltését kell választani.)
Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével segíti munkánkat!
Domaszék, 2022. július 5.
Köszönettel,
dr. Pálfi Tímea Ágnes
jegyző

