
Ebösszeírás - Felhívás ebtartók részére 
 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján Jobbágyi község 
bel- és külterületén az Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel kérdőív útján 
ebösszeírást végez.  
 
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a törvény 42/B. § (5) bekezdésében meghatározottak 
szerint, az eb tulajdonosa és tartója köteles a kérdőíven szereplő adatokat az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy annak nem tesz 
eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 
 

Jelen tájékoztató mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével 2013. május 31-ig 
önkéntesen teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. A nyomtatványokat a 
Polgármesteri Hivatalban lehet leadni. Aki több kutya gondozását végzi minden ebre külön 
nyomtatványt köteles kitölteni, további kérdőívek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők, vagy 
a 32/475-201 101. mellék telefonszámon igényelhetők, illetve a www.jobbagyi.hu honlapról 
letölthetők. 
 

A nyilvántartás létrehozásának célja nem a kutyatartók megadóztatása. Az 
önkormányzat továbbra sem tervezi az ebadó bevezetését. Ugyanakkor a lakosság részéről 
folyamatosan érkezik panasz az utcán csavargó, és a járókelőkre támadó kutyákról. A 
nyilvántartást tehát elsősorban az oltatlan ebek kiszűrése, valamint a kóbor állatok 
tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága érdekében hozzuk létre. 
 

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges 
munkafolyamatok elvégzését. 
 
 
 
        Dr. Tóth Renáta 
         jegyző



ADATLAP 
az ebösszeíráshoz1 

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

 Tulajdonos Ebtartó2 

Neve   

Címe   

Telefonszáma   

E-mail címe   

2.) Az eb tartási helye: Jobbágyi …………………………………………………………….. 
3.) Az eb adatai3 

Fajtája  

Neme  

Születési ideje  

Színe  

Hívóneve  

Beültetett transzponder (chip) sorszáma, 
beültetés időpontja 

 

Beültetést végző állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma 

 

Ivartalanítás esetén annak időpontja  

Ivartalanítást végző állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma 

 

Oltási könyvének száma  

Oltási könyvet kiállító állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma 

 

Veszettség elleni védőoltás időpontja  

A használt oltóanyag neve és gyártási száma  

Az oltást végző állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma 

 

Kisállat-útlevél száma, kiállításának időpontja  

Az útlevelet kiállító állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma 

 

Veszélyessé minősítés időpontja  

Tartási engedély száma, dátuma, 
kiállító hatóság megnevezése 

 

Az eb egyéb jellemzői 
 

 
 
Jobbágyi, 2013. ……………………    ……………………………. 
              Aláírás   

                                                        
1 Az adatok kezelésére az 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B. § (2) bekezdése jogosítja fel az önkormányzatot. 
Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni! 
2 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal. 
3 Amely adat a kutyára nem vonatkozik annak sorát kérjük áthúzni. 


