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Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése 

alapján Szakoly Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve 

a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2022. május 11. napjától 

2022. június 30. napjáig terjedő időszakban Szakoly község közigazgatási területén tartott 

ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik! 

Az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot 

(„Ebösszeíró adatlap”) kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az 

adatlapok beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó kötelessége. 

Az ebösszeíró adatlap 2022. május 11. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhető a 

Szakolyi Polgármesteri Hivatalban (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.), a Szakolyi Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és Könyvtárban (4234 Szakoly, Mátyás király utca 12.) vagy letölthető az 

önkormányzat honlapjáról (www.szakoly.hu - Hírfolyam). 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: 

• postai úton: Szakolyi Polgármesteri Hivatal, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. szám 

alatti címre küldve.  

• elektronikus úton (aláírva és szkennelve) a szakoly@szakoly.hu e-mail címre. 

• személyesen a Szakolyi Polgármesteri Hivatalban leadva. 

Kérem, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üres részeket, és fontos követelmény az aláírás. Ha 

valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt kihúzással lehet jelezni. 

Felhívom az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás 

során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni! 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2022. június 30. 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben 2022. június 30. napját követően az Ebösszeíró 

adatlapon szereplő adatokban változás következik be, továbbá amennyiben ezen időpont után 

kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 8 napon 

belül. 

 

http://hajdusamson.hu/?page_id=14357
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Felhívom továbbá az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét, hogy: 

• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négyhónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban 

meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a 

transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a 

központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi 

nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. 

• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát 

a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik. 

• Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 

244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft 

állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető. 

 

A felelős állattartás, az állatvédelem, és annak érvényesülését elősegítő hatósági munka közös 

társadalmi érdek. Bízom abban, hogy állattartóként jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak 

az állatvédelmi célok megvalósulásához, és az ebösszeírás törvényi kötelezettségének 

végrehajtásához. 

Együttműködését köszönöm! 

Dr. Obsitos Erzsébet s.k. 

             jegyző 

 


