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Kitöltési útmutató
Az „Eb összeírás” nyomtatványhoz
A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell kitölteni.
Az I. pontban az eb tulajdonosa és az eb tartója lehet ugyanaz a személy, de el is térhet;
egyezés esetén csak az 1. pontot kell kitölteni.
A II. pontban az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be;
meg nem határozható fajtajelleg hiányában „keverék” megjelölést kell a rovatba beírni.
A III. 1. pontban a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott
okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen illetve a pecsétlenyomaton
szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez
vonatkozik az ivartalanításra (III.2.) és a kisállat útlevél (III.3.) 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 (Egyéb adatok) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusát
kell megjelölni azzal, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé
lett-e minősítve, vagy sem.
Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és
nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név, székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az
okmányt.
Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem
oltatta be, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs”
szöveg kerüljön beírásra a rovatba.
Amennyiben Sárszentmihály közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a
tulajdonában eb, kérem, az adatlapot hagyja üresen és az adatlap végén található
nyilatkozatot töltse ki!
Tájékoztató
Tisztelt eb tulajdonos, tisztelt eb tartó:
Sárszentmihály közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdés alapján kerül sor az eb összeírásra.
Az eb összeírás módja: önbevallás.
(A hivatkozott jogszabályhely szerint: „A tartás helye szerint illetékes települési, […]
önkormányzat, […] ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.)
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Az eb tulajdonosa vagy tartója az eb összeíráskor köteles az adatlap nyomtatványon
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (Az adatszolgáltatás
elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
Az eb összeíró nyomtatvány letölthető a település honlapjáról, vagy kérhető a
polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.
Az eb összeíró nyomtatványt ebenként kell kitölteni.
A nyomtatványt postai úton vagy személyesen kell visszajuttatni a polgármesteri hivatalba.
(Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal, 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.)
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében - 2013. január 1-jét követően - négyhónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek
transzponderrel meg nem jelölt ebeiket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel korábban már megjelölt, ám adatbázisunkban nem szereplő eb adatait az
állat tartója már 2012. december 31-ig köteles volt a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás
díjmentes.
Felhívom figyelmét, hogy az eb tulajdonosa/tartója köteles az ebet bejelenteni a
fentiekben részletezettek szerint, valamint köteles azt is bejelenteni, ha a nyilvántartott
adatokban változás áll be. A bejelentési kötelezettség keletkezését illetve a változást 15
napon belül kell bejelenteni a polgármesteri hivatal felé.
Tájékoztatom, hogy az önkormányzat 2015. április hónapban ellenőrzi az eb
nyilvántartásában foglaltakat, a vonatkozó jogszabályok valamint a helyi lakosság
bejelentései alapján.
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