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Gondolatok a 2015. év első testületi ülése előtt
A 16 éves polgármesterségem idején 1 milliárd 770 millió forintnyi pályázati úton nyert fejlesztést értünk el. Szabadkígyós történetében még nem volt ilyen előrelépés.
Ez is oka volt az újraválasztásomnak. A választás óta azonban már több mint 100 nap telt el és még mindig van, aki
nem nyugodott bele annak az eredményébe. Pedig az elért sikereket nem magamnak, hanem a falunak hoztam.
De ez természetes, ez a polgármester feladata! Büszke
vagyok az eredményeinkre ha kritizálják, kicsinyítik azokat, akkor is.
Szabadkígyós nem tartozik a jelentős adóbevétellel
rendelkező települések közé. Számunkra csak a pályázati lehetőségek kihasználása teremtette és teremti meg az
előrelépés útját. Visszatekintve az előző ciklusomra, úgy
látom, akkor viszonylag egyszerű volt a munkám, mert a
pályázati és egyéb döntésekben mindig magam mögött
tudhattam (egy képviselő kivételével) a testület támogatását. Most azonban hiányzik ez az összhang, és ennek
meglesznek a következményei.
Az uniós források a 2015 és 2020 közötti időszakra várhatók. Politikusok előrejelzése szerint a kohéziós források 2020 után bezárulnak. Ezt az időszakot kell kihasznál
nunk, hogy „meríteni” tudjunk a lehetőségekből. De ezt
csak egységes testület közös döntései révén fogjuk tudni megtenni. Most azonban nincs egység (először a törté
netünkben), csak széthúzás, képviselői feltűnni akarás, az
interneten való lejáratás van. Szabadkígyósnak az eredményeink miatt jó hírneve alakult ki a közelmúltban. Jó
néhány település követett minket ezen az úton. Most
azonban már nem vagyunk követni valók. Rossz képet

alakítottunk ki magunkról. Azon túl, hogy dúl az internetes háború, nem tudunk megegyezni olyan jelentős kérdésben sem, hogy ki legyen a falu alpolgármestere. Annak ellenére, hogy a polgármesternek biztosít jogot a
törvény a jelölésre, a képviselők ellenzéki többsége –
kompromisszumkészsége felajánlása ellenére – sorozatosan elutasítja a polgármester jelöltjét. Ezzel egyidejűleg
nem véletlen az a lejárató kampány, amit Dunai Jánosné
ellen indítanak, egyúttal én is a célkeresztbe kerültem becsületsértő módon. Majd megvédem magam ott, ahol erre törvényes lehetőség adódik, Dunainé mellett azonban
továbbra is kiállok, mert őt tartom a testületből alkalmasnak arra, hogy a polgármestert helyettesítse, munkájában segítse. Tizenhat éve dolgozunk együtt eredményesen, korrekt munkakapcsolatban. A józan gondolkodású
emberek belátják, hogy miért ragaszkodom az ő személyéhez. Az ellenfeleim is látják ezt, azért akadályozzák
meg az elfogadását.
De kivel tesznek rosszat rajtam kívül? A faluval, amelyik
megválasztotta őket, megválasztott engem. Ne alkossunk
már rosszabb képet magunkról! El kell fogadni az adott
helyzetet, én lettem a polgármester, nekem biztosít jogot
a törvény a jelölésre, és én Dunainét tartom alkalmasnak.
Ha mi egymást akadályozzuk, elmegy mellettünk a sors,
és szomorúan nézhetünk az elmulasztott lehetőségünk
és az egykori presztízsünk után.
Szabadkígyós, 2015. január 19.
Balogh József
polgármester

A negyedik „betartás” után ........
És megtörtént a szavazás. Botyánszkiné Vida Anna, Lehoczki Zsolt, Nagy Lászlóné, Purecse Istvánné képviselők
szavazataikkal negyedszerre is megakadályozták, hogy a
polgármester törvényesen biztosított joga szerint javasolt
személy – Dunainé – lehessen az alpolgármester. Meddig
lehet ezt csinálni? Szabadkígyós történetében még nem
fordult elő – országosan is ritka! –, hogy a testület blokkolja a polgármester akaratát már a kezdet kezdetén is.
Hogyan tudunk így dolgozni a továbbiakban? Úgy, mint
Esztergom képviselői az előző kormányzati ciklusban? Ott
az együttműködés teljes hiánya miatt működésképtelenné vált a város, mert megakadályoztak minden döntést,
ami a normális működéshez elengedhetetlenül szükséges
lett volna. Lejáratták magukat és a végén még a közvilágításra sem volt pénz a városban.

Nálunk is ezt akarják? A jóhírünkön már csorba esett. A
16 éves fejlődésnek is vége legyen azért, mert ők négyen
félreértelmezik a népképviseletet, azért mert hátulról valaki befolyásolja őket? Mikor értik már meg, hogy nem
neki kell megfelelniük, hanem a falunak, az embereknek!
Ők négyen súlyosan félreértelmezik a választás eredményeit és azt, hogy mögöttük mekkora támogatottság áll. A
választáson (2014. október 12-én) végeredményben két
politikai oldal jelöltjeiről szavaztak a szabadkígyósi emberek. Az egyik formáció – jellemzően a Jobbik, DK, MSZP –
nagyjából 2500 szavazatot kapott, a másik – jellemzően a
Fideszre és rám szavazók – durván 3500 voksot kaptunk.
Ez az arány a polgármester megválasztásánál tükröződött
• Folytatás a 2. oldalon •

A negyedik „betartás” után ........
kijelölés határozott, törvényes joga, a testületé az elfogadás vagy elutasítás lehetősége. Ők viszont elutasították a
jelölést immár negyedszer. Meddig lehet ezt még csinálni? Kérdezem a józan gondolkodású emberektől, hol itt a
kompromisszum, hol itt a megegyezés, hol itt az együttműködés szándéka? Választók! Ilyen testületet akartatok,
akik véletlenül kialakult számbeli fölényükkel visszaélve
akadályozni akarják a szabályos működésünket is? Vagy
olyant, aki dolgozni és nem kötekedni akar?
Eltelt három hónap, és valójában még nem történt érdemi munka, mert az, hogy szenzációkereső kérésekkel, sok pénzt igénylő hibalisták összeállításával, lejárató
„bölcsességek” közzétételével kívánnak feltűnni, ez még
nem munka, ez jóindulattal szólva csak üresjárat, de lassan már cirkusz! Mennyi időnek kell még eltelnie ahhoz,
hogy megértsék, nem ezt várja tőlünk a falu. De van nekünk erre időnk???

• Folytatás az 1. oldalról •

igazán, a képviselők kijelölésénél a választók már nem
voltak elég következetesek. De ez az arány mutatja, hogy
kinek nagyobb a támogatottsága. Az is igaz, hogy csak
egy-két szavazatra lett volna szükség, hogy Pauló Mária
újra bekerülhessen a testületbe, és akkor már működőképes képviselő-testület jött volna létre. Mert látható, hogy
a mostani nem az.
Az ellenzéki képviselők álságosan kompromisszumkészséget ajánlanak és kérnek. Ez így szép is lenne. Valójában azonban csak elvárják azt, de a megegyezés szikráját sem tanúsítják. A testület választás utáni felállásának
két fontos mozzanata van: a bizottságok létrehozása és
az alpolgármester megválasztása. A bizottságok összeállításánál minden mozzanat az ellenzék kérése szerint történt. Olyan bizottságot is létrehoztunk, amilyet ők kértek (Településfejlesztés). A bizottságokat egy kivétellel
ők vezetik, és abba a bizottságba kerültek, amelyikbe ők
akartak. Mi ez, ha nem kompromisszum, engedmény a
számukra? Az alakulás második mozzanata az alpolgármester személye. Ebben a kérdésben a polgármesteré a

Szabadkígyós, 2015. január 21.
Balogh József
polgármester

Tájékoztatás
a Képviselő-testület 2015. januári üléséről
A Képviselő-testület 2015. január 19-én megtartotta nyilvános ülését, melyen Balogh József polgármester, Botyánszkiné Vida Anna, Dunai Jánosné, Lehoczki Zsolt, Nagy Lászlóné, Purecse Istvánné, Süliné Forró Zsuzsanna önkormányzati képviselők vettek részt. Tanácskozási joggal jelen voltak: Balog Gábor aljegyző, Zahorán Marianna pénzügyi főelőadó, Pelyhéné Lipták Gabriella intézményvezető, Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadó, valamint Tóth Gáborné
főmunkatárs.
A Képviselő-testületi ülésen nyolc pont került napirendre.
Az első napirendi pont az alpolgármester-választás volt,
mivel sem a 2014. október 27-i alakuló ülésen, sem az azt
követő két ülésen sem született eredmény. A törvény a
polgármesternek jogot biztosít az alpolgármester jelölésére, azonban a képviselők ellenzéki többsége sorozatosan elutasítja a polgármester Úr jelöltjét, Dunai Jánosnét.
A Polgármester Úr az alpolgármester-választáshoz javasolja háromtagú Szavazatszámláló Bizottság megválasztását, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad. Az ideiglenes Bizottság elnöke Lehoczki Zsolt, tagjai
Botyánszkiné Vida Anna és Süliné Forró Zsuzsanna képviselők. A titkos szavazáson sem kapta meg Dunai Jánosné
a minősített többséget, így az alpolgármester választás ismételten eredménytelen volt.
A második napirendi pont a képviselői interpellációra
adott válaszok voltak, melyekre a Képviselők írásos választ kaptak.
A harmadik napirendi pontban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére a Képviselő-testület

határozattal meghosszabbította a hulladékszolgáltató kijelölését.
A negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak
az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, illetve felhatalmazta
a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
Az ötödik napirendi pontban a Polgármester Úr 2015. évi
szabadságának megállapítása, illetve a szabadságtervének elfogadása szerepelt.
A hatodik napirendi pontban Süliné Forró Zsuzsanna előterjesztette a gyalogos átkelőhely létesítésének lehetőségeit.
A hetedik napirendi pontban Gógné Gedó Ildikó a Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub támogatásának elszámolásáról tartott beszámolót.
A nyolcadik napirendi pontban az egyéb bejelentések
kaptak helyet.

www.szabadkigyos.hu
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SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: Szabadkígyós, Kossuth tér 7. • Telefon: 06-70/4595-362 • E-mail: szak@oroscom.hu

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
(a továbbiakban: SZAK) tájékoztatása.

A személyi higiénia megtartásában való közreműködés
körében:
• mosdatás
• fürdetés
• öltöztetés
• ágyazás, ágyhúzás
• inkontinens beteg ellátása
• haj, arcszőrzet ápolás
• száj, fog és protézis ápolás
• körömápolás, bőrápolás
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közremű
ködés körében:
• takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
• mosás
• vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés
körében:
• bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
• segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
• mosogatás
• ruhajavítás
• közkútról, fúrt kútról vízhordás
• befűtés, tüzelő behordása kályhához
• télen hóeltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás
bejárata előtt
A fizikai támogatás körében:
• etetés, itatás
• mozgatás ágyban
• felfekvés kezelése
• sebellátás
• gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
• vérnyomás és vércukor mérése
• hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és
kívül
• kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Térítési díj: jelenleg e szolgáltatás térítésmentes.
Érdeklődni az intézmény elérhetőségein, illetve személyesen lehet. Ha Ön napközben dolgozik és biztonságban
szeretné tudni szüleit, vagy ha Önnek nincs olyan közeli hozzátartozója, aki segítené Önt, akkor forduljon hozzánk bizalommal.

Intézményünk a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatá
sa mellett idősgondozást és szociális étkeztetést biztosít.
Házi segítségnyújtás célja:
• az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása, segítése – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében;
• nem részesíthető házi segítségnyújtásban, akinek gondozására más személy köteles és képes, aki fertőző beteg.
Ellátottak köre:
• a településen élő idős személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk
hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik;
• azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan
az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában
segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek;
• az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik
ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
Igénybevételi eljárás:
• az igénylő a kérelmét a SZAK vezetőjénél kell, hogy benyújtsa;
• az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükség
letet;
• az ellátott megállapodást köt az intézménnyel, mellyel
létrejön az intézményi jogviszony.
Ellátás biztosítása:
• a kérelem elfogadása után a házi gondozó felkeresi az
ellátottat otthonában, és a gondozás mértékét, gyakori
ságát közösen meghatározzák;
• a gondozási szükséglet megállapítása után kezdődik az
ellátás;
• az ellátást munkanapokon 8 és 16 óra között biztosítja
az intézményünk.
A házi segítségnyújtás során végzett gondozási tevékenységek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelete szerint:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása
és fenntartása körében:
• információnyújtás, tanácsadás
• mentális támogatás
• családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
• az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés
• ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
• segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelő
zésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

• Folytatás a 4. oldalon •
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) tájékoztatása
• Folytatás a 3. oldalról •

Étkeztetés célja:
• napi egyszeri meleg étkezés biztosítása ebéd házhoz
szállításával, elvitellel, illetve helyben fogyasztásával a
szociálisan rászorult személyek számára.
Ellátottak köre:
• a településen élő idős, szociálisan rászoruló, fogyatékos,
hajléktalan személy, illetve pszichiátriai szenvedélybe
teg részére lehetőség biztosítása a szociális étkeztetés
igénybe vételére munkanapokon.
Igénybevételi eljárás:
• az igénylő a kérelmét a SZAK vezetőjénél kell, hogy benyújtsa;
• az intézményvezető megvizsgálja az egy főre eső jövedelmet, mely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges;
• az ellátott megállapodást köt az intézménnyel, mellyel
létrejön az intézményi jogviszony.

Ellátás biztosítása:
• az ételszállításhoz szükséges ételhordóról, annak meg
felelő higiéniájáról az ellátottnak kell gondoskodni.
Az ebéd házhoz szállításakor az igénybevevő a másnapi
ebédhez szükséges üres edényt át kell, hogy adja a szociális segítőnek;
• az ebédszállítás 12 óra és 13 óra közötti időszakban
zajlik.
Térítési díj
• az étkeztetés intézményi térítési díja jelenleg 370 Ft elvitellel, házhoz szállítással 480 Ft, vendégétkezés 590
Ft;
• az ebéd igényét vagy lemondását két nappal előbb köteles az ellátott vagy hozzátartozója bejelenteni, ellenkező esetben az aznapi ebéd térítési díja megállapításra kerül.
Süliné
Forró Zsuzsanna
intézményvezető

pályázati felhívás

köszönet

Szabadkígyós Község Önkormányzata
pályázatot hirdet Szabadkígyós, Major 4.
szám alatti Nyugdíjasházban megüresedett
2. számú 27 m²-es, 1 szobás, komfortos
lakás határozatlan idejű bérbevételére.

A Nyugdíjas Ház lakói részéről ezúton mondunk köszönetet,
amiért 2014. december 22-én a Szabadkígyósi Önkormányzat képviselő-testülete szervezett számunkra egy bensőséges,
meghitt karácsonyi ünnepséget. Helyben, a társalgónkban felállítottak egy szép nagy fenyőfát, amit először kapott e kis közösségünk szintén az Önkormányzattól.
Hoztak a fára különböző díszeket, füzéreket, és a mi általunk
kézzel készített díszekkel együtt közösen feldíszítettük a fát.
Meglepetésünkre szolgált a kedves gesztus, miután személy
szerint mindannyiunk kapott ajándékot is. Énekeltünk, beszélgettünk és megvendégeltük mi is a jelenlévő képviselőket. Azok
a lakótársak, akik nem tudtak kijönni a társalgóba, Ők is részesei lehettek a jó hangulatú látogatásnak, mert mindenkihez bementek Boldog Karácsonyt köszönteni és az ajándékot átadni.
Jó érzéssel töltött el minden lakót, hogy lehetőségük volt egy
kis beszélgetésre és elmondani gondolataikat. Páran az unokáik
fotóit nagy örömmel és szeretettel mutatták meg és beszéltek
róluk a képviselő asszonyoknak.
Délben elköszöntek, elmentek és mi is bevonultunk saját kis
otthonunkba. Még egyszer köszönet e nemes gesztusért, jól
esett a figyelmességük, .... K Ö S Z Ö N J Ü K !

Pályázati feltételek:
• A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátásban részesülő pályázhat.
• A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os
lakásra vonatkozó tulajdoni joggal, illetve
haszonélvezettel nem rendelkezhet.
• Bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő
egyszeri közérdekű kötelezettségvállalás címén 1 fő esetén 600 000 Ft-ot, 2 fő esetén
800 000 Ft-ot fizet, mely határozatlan idejű
bérleti jogviszonyt biztosít.
• Havi bérleti díj + rezsiköltség 1 fő esetén
28 000 Ft, 2 fő esetén 44 800 Ft.
A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványok, bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában kérhető.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. február 27.
A pályázatok elbírálásának időpontja:
március havi Képviselő-testületi ülés.
A lakások megtekinthetők Szabadkígyós, Major 4. szám alatt (időpont egyeztetés alapján).
Polgármesteri Hivatal

Havi ügyeleti beosztás
1. Dr. Berczi István
2. Dr. Gurbity Gábor
3. Dr. Berczi István
4. Dr. Hunya Sarolta
5. Dr. Marossy László
6. Dr. Hunya Sarolta
7. Dr. Hunya Sarolta

8. Dr. Hunya Sarolta
9. Dr. Gurbity Gábor
10. Dr. Berczi István
11. Dr. Hunya Sarolta
12. Dr. Marossy László
13. Dr. Gurbity Gábor
14. Dr. Gurbity Gábor

„Idézet” ........ vers
Nagyon szépen kérlek Titeket
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apókat,
A hajlott hátú jó anyókat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket
És nagyon kérlek Titeket,
Szeressétek az Öregeket!

2015. Február
15. Dr. Gurbity Gábor
16. Dr. Gurbity Gábor
17. Dr. Berczi István
18. Dr. Hunya Sarolta
19. Dr. Marossy László
20. Dr. Marossy László
21. Dr. Marossy László

22. Dr. Marossy László
23. Dr. Gurbity Gábor
24. Dr. Berczi István
25. Dr. Hunya Sarolta
26. Dr. Marossy László
27. Dr. Berczi István
28. Dr. Berczi István

EBÖSSZEÍRÓ A DATLAP – 2015.
(Ebenként külön kérdőívet kell kitölteni!)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
Az eb
tartójának neve:

tulajdonosának neve:
címe:

címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
fajtája:
neme*:
SZUKA
születési ideje:

KAN

Az eb
színe:
hívóneve:
tartási helye: Szabadkígyós,

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
Mikrochippel ellátott eb esetén
Ivartalanított eb esetén
a chip sorszáma:
az ivartalanítás időpontja:
beültetés időpontja:
a beültetést végző állatorvos
neve és kamarai bélyegzője száma

(bélyegzőlenyomaton található):

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
útlevél száma:
útlevél kiállításának időpontja:

az ivartalanítást végző állatorvos
neve és kamarai bélyegzője száma
(bélyegzőlenyomaton található):

az útlevelet kiállító állatorvos
neve és kamarai bélyegző száma
(bélyegzőlenyomaton található):

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
oltási könyvének száma:

Az eb
legutóbbi veszettség elleni védőoltásának időpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve és kamarai bélyegzője legutóbbi veszettség elleni védőoltása során használt
oltóanyag neve és gyári száma:
száma (bélyegzőlenyomaton található):

legutóbbi oltását végző állatorvos neve és kamarai
bélyegzője száma (bélyegzőlenyomaton található):

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
Az eb veszélyessé minősítve:
igen – nem *
státusza:
megfigyelt – nem megfigyelt *
kezdő időpontja:
veszélyessé minősítésének időpontja:
időtartama:
* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött
nyomtatványhoz!
Dátum: Szabadkígyós, 2015. .....................................................

..............................................................................................
aláírás
(név olvasható módon: ........................................................................)

TÁJ ÉKOZTATÓ
Tisztelt Szabadkígyósi Kutyatulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése szerint a tartás helye szerint
illetékes települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtődobozba. A gyűjtődoboz elérhető hétfőtől csütörtökig 7.30–16.00, pénteken 7.30–13.00 óráig,
VAGY postán megküldeni az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Az adatlap megküldésének/eljuttatásának határideje: 2015. február 27.
Az adatlap elektronikusan is letölthető a www.szabadkigyos.hu Hírek/Információk menüpontból, továbbá a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben beszerezhető.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető:
Karlik Tünde
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
Cím: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Telefon: (06-66) 247-186 / 18-as mellék
Szabadkígyós, 2015. február 3.
Tisztelettel:

Balog Gábor
aljegyző

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az I. pont esetében 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 alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikro
chip 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 IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak
rendelkeznie kell.
Az V. pontban 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 töltse ki, 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.

