
Tisztelt Kutyatulajdonosok!  

Felgyő Községi Önkormányzata eb rendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a 

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § alapján eb összeírást végez. 

Kérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és 

leadásával  

2013. március 31-ig 

a Felgyő közigazgatási területén tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek! 

Az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 

Kormányrendelet alapján ebenként 30 000-90 000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy jogszabályváltozás következtében 

2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 

megjelölve tartható. Ha természetes személy az állat kötelező jelölését nem végezteti el, 

45.000-135.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Amennyiben az eb transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése még nem történt meg, 

úgy kérem a veszettség elleni oltás időpontja előtt (2013. május ) végezzék el, mert addig az 

oltás nem adható be az ebnek. 

Amennyiben az összeírással, ebtartással kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, úgy 

Lantosné Csányi Ildikó ( telefonszám: 63/580-060, e-mail cím: pmhv@felgyo.hu) készséggel 

áll a lakosok rendelkezésére. Az adatlapokat az önkormányzati hivatalban kérjük leadni. 

Amennyiben az ingatlanon nincs eb úgy akkor az adatlapon ezt jelezve és aláírással 

ellátva kérjük leadni szintén az önkormányzati hivatalban. 

Felgyő, 2013. február 25. 

       Önkormányzati Hivatal 

Adatlap a túloldalon található! ( Amennyiben több tulajdonos van egy ingatlanon úgy kérjük, 

hogy adatlapot az önkormányzati hivatalból kérjenek, illetve a honlapról letölthetők www. 

felgyo. hu) 

Az adatlap kitöltéséhez tartozó magyarázat: 

1
 Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni 

2
 Az adatok kezelésére az 1998. évi XVIII. tv. 42/B. § (2) bek. jogosítja fel az 

önkormányzatot 
3
 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal 

4
 A tulajdonosnak csak akkor kell megadnia, ha ő az eb tartója is 

5
 Cím és a tartás jellege (lakás, udvar, kennel stb.) 

6
 Nemleges választ is kérem jelezni 

mailto:pmhv@felgyo.hu


 

ADATLAP 

az ebösszeíráshoz
1 

1.) Az eb tulajdonosának, ill. tartójának adatai
2
: 

 Tulajdonos Ebtartó
3 

Neve   

Címe   

Telefonszáma
4   

e-mail címe
4   

2.) Az eb tartási helye
5
: …………………………………………………………………….. 

3.) Az eb adatai        1.             2.                          3.      4.   5. 

Fajtája      

Neme      

Születési ideje      

Színe      

Hívóneve      

Beültetett transzponder  (mikrochip) száma,beültetés időpontja
6      

Beültetést végző állatorvos neve 
     

 

Ivartalanítás időpontja
6      

Ivartalanítást végző állatorvos neve      

Oltási könyvének száma      

Oltási könyvet kiállító állatorvos neve      

Veszettség elleni védőoltás időpontja      

A használt oltóanyag neve és gyártási száma      

Az oltást végző állatorvos neve      

Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja
6
      

Az útlevelet kiállító állatorvos neve      

Veszélyes eb esetén a veszélyessé minősítés időpontja
6      

Tartási engedély száma, dátuma, kiállító hatóság megnevezése      

Az eb egyéb jellemzői      

Felgyő, 2013.   ……………………    ……………………………………….…. 

                                                 aláírás 


