É R S E KV A D K E R T K Ö ZS É G J E G Y ZŐ J E
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(Ebenként külön adatlap kitöltése szükséges /kitöltési útmutató a lap hátoldalán található)

I. Tulajdonosra/ ebtartóra vonatkozó adatok:
Az eb tulajdonosának neve:.…………………. Lakcíme: ……………………………………...
Telefonszáma: ……………………………E- mail címe: …………………………………….
Az eb tartó neve: …………………….. Lakcíme: ……………………………………………...
Telefonszáma: ……………………E- mail címe: ……………………………………………...

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb fajtája: ………………………. neme: ……………………Színe:……………………….
Születési ideje: ………………………… Hívóneve: …………………………….
Az eb tartási helye: …………………………………………………..

III.

A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Transzponderrel ellátott eb esetén
a beültetett transzponder ( mikrochip) sorszáma: ………………………………………………
A beültetés időpontja: ………………………………………
Beültetést végző magánállatorvos neve: ……………………………
kamarai bélyegző száma: …………..................................
Ivartalanított eb esetén az irvartalanítás időpontja: ……………………………………………..
Az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: …………………………………………………
Kamarai bélyegzőszáma: ……………………………………………………………………….

IV.

Az eb oltására vonatkozó adatok:

Az eb oltási könyvének száma: ………………………………………………………………..
Az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: ……………………………… ……………
Kamarai bélyegző száma: ……………………………………………………………………..
utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: ……………………………………………...
Veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag: ………………………………………….
Az oltás gyári száma: ………………………….
Az oltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma: …………………………………………..

V. Egyéb adatok:
A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: Megfigyelt/ Nem meg figyelt
Megfigyelés kezdőidőpontja és időtartama: ………………………………
Az eb veszélyesnek minősítése: Igen/Nem
Ha igen akkor a veszélyessé minősítés időpontja: …………..év…………hónap………nap
Érsekvadkert, 2018 .……………hónap ……………….nap
……………………………
adatlapot benyújtó aláírása

Kitöltési útmutató
Egy háztartásban tartott ebek esetén minden ebről külön- külön adatlapot kell kitölteni!
I. A tulajdonos ugyan az lehet, mint az eb tartó, de el is térhet a két személy.
II. Az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de a
fajtajellegek hiányában a keverék megjelölést kell beírni.
III. a mikrochipet beültető állatorvos által feltüntetett chip sorszámát kell beírni, a
dokumentumon lévő pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve
és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ez vonatkozik az ivartalanításra is.
IV. Az állatorvos által az eb oltási könyvében szereplő adatok alapján kell kitölteni.
V. A
helyes
választ
aláhúzásával
kell
megjelölni
a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, az eb megfigyelés
alatt áll vagy sem- az eb veszélyessé lett minősítve vagy nem.
Az ebösszeírást Érsekvadkert Község Önkormányzata 2018.augusztus 1 és szeptember 15.
között végzi

Az adatlap a Polgármesteri Hivatalból kérhető (Érsekvadkert Rákóczi út
91.) vagy letölthető Érsekvadkert Község Önkormányzatának honlapjáról.
(www.ersekvadkert.hu)
A kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek leadni
vagy postai úton eljuttatni 2018. szeptember 15. napjáig.

