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ELŐTERJESZTÉS                

a Képviselő-testület 2022. január 27-én tartandó ülésére                        

 

Tárgy:  Javaslat az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból 

adódó 2021-2022. évi ebösszeírás lebonyolítás módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző  

Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Mell.:  - 1. számú melléklet: lakossági tájékoztató 

- 2. számú melléklet: adatlap ebösszeírásra 

Ikt. sz.: I/577-1/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i ülésén tárgyalta 

„Javaslat az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó 

önkormányzati feladatok meghatározására és a 2021. évi ebösszeírás lebonyolítására” 

vonatkozó előterjesztést és a háromévente kötelezően megtartandó ebösszeírásra vonatkozóan 

a 111/2021. (VIII.5.) határozatban foglaltak szerint az alábbi döntést hozta: 

 

I. Ebösszeírással kapcsolatos feladatok: 

 

1. az ebösszeírás időszaka: 2021. szeptember 1.- 2021. november 30.  

2. a lakosság tájékoztatása céljából a mellékelt tájékoztató az SZMSZ-ben rögzített, helyben 

szokásos módon kerüljön kihirdetésre, 

3. az ebtartók a kötelezettségük teljesítése érdekében a lakossági tájékoztató szerint és ahhoz 

mellékelt formanyomtatványon tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek,  

4. bejelentés ellenőrzése 2022. január 1. -2022. március 31., 

5. ellenőrzés összegzését követően folyamatosan kerül sor a szabálysértők szankcionálására. 

 

Határidő: 2021. szeptember 1-től folyamatosan 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat legalább háromévente az ebösszeírás elvégzése. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebbel kapcsolatos, a jogszabályban 

meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az állatok védelme miatt elengedhetetlen, hogy az érintettek és illetékes hatóságok tisztában 

legyenek a tartott kutyák pontos számával. Ebösszeírásra Polgáron 2014 évben 1038 db, majd 

2017 évben 738 db eb bejelentését tették meg.  

 

A határozatban foglaltak szerint lebonyolításra került az ebösszeírás, azonban az ebösszeírás 

meghatározott időszaka alatt 461 db eb került bejelentésre. 

 A bejelentett ebek nagyon kis száma és azon ismeretek szerint, hogy 2021 évben a közterületen 

befogott ebek 99%-a nem beazonosítható -azaz nem regisztrált, nincs ellátva mikrochippel -, 

ezért vélelmezzük azt, hogy még mindig több lakos nem jelentette be az ebtartást. 

 

Az ebösszeírás alapvető céljának elérése érdekében, mely a nyilvántartás teljeskörűségére 

törekszik, nem a bejelentés elmulasztása miatti szankcionálásra, ezért javaslom az ebösszeírás 

időtartamának meghosszabbítását, mellyel lehetőséget kívánunk adni az ebtartóknak arra, hogy 

bejelentésék az ingatlanon jelenleg tartott ebeket.   
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Az önkormányzati feladat ellátása érdekében szükséges létrehozni a naprakész ebnyilvántartást, 

amely önkéntes alapú ebösszeírással és a változások követésével teljesülhet csak.  

 

Állattartói kötelezettség, hogy a négy hónaposnál idősebb kutyát elektronikus transzponderrel 

(mikrochippel) jelöltesse meg bármely állatorvossal. (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § 

(10) bekezdés). Veszettség ellen oltást beadni már csak elektronikus transzponderrel megjelölt 

kutyába szabad. Az állat adatainak, tulajdonosának változása esetén 8 napon belül az 

állatorvosnál bejelentési kötelezettsége van az állattartónak. 

Az önkormányzat költségvetési kiadásait hosszútávon csökkenthetné az ebek minél teljesebb 

körben traszponderrel történő megjelölése és a nem tenyésztési célból tartott ebek ivartalanítása 

azáltal, hogy a megjelölt eb tulajdonosától követelhető a közterületen befogott eb befogási és 

tartási költsége. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az ebek ivartalanításuk esetén 

kevesebb hajlandóságot mutathatnak a kóborlásra, ezáltal is kevesebb kutya befogásáról kellene 

intézkedni. 

 

A jogszabályi előírások alapján az esetleges ellenőrzés esetén az állattartó nem tagadhatja meg 

az adatszolgáltatást. Az ebösszeírásban nem közreműködő állattartók ellen eljárás indítása 

kezdeményezhető az állatvédelmi hatóságnál, aki a mulasztás elkövetőjét állatvédelmi 

bírsággal sújthatja. 

Az ebösszeírással összefüggésben a fentebb ismertetett állattartói kötelezettség teljesülése 

követhető nyomon és kérhető számon, ez által az önkormányzati feladatellátás is szakszerűbb 

lehet és talán hosszútávon költségvetési kiadások is csökkenthetők. 

 

A fentebb ismertetettek miatt javaslatot teszek az ebösszeírási időtartam meghosszabbításra  

alábbiak szerinti feladatellátás módosításával: 

- az ebösszeírás időszaka: 2021. szeptember 1.- 2022. április 30.,  

- a lakosság tájékoztatása céljából a mellékelt tájékoztató az SZMSZ-ben rögzített, helyben 

szokásos módon kerüljön kihirdetésre, 

- az ebtartók a kötelezettségük teljesítése érdekében a lakossági tájékoztató szerint és ahhoz 

mellékelt formanyomtatványon tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek, 

- bejelentés ellenőrzése 2022. július -2022. augusztus 31. történjen meg, majd ennek alapján a 

szabálysértők szankcionálása is. 

Az állattartóktól kizárólag olyan adatok közlését várjuk, amelyek az ebek oltási könyvében 

egyébként is rendelkezésre áll. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2022. január 19. 

 Tisztelettel: 

 Tóth József  

 polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2022. (I.27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat az állatok 

védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó 2021-2022. évi ebösszeírás 

lebonyolítás módosítására” vonatkozó előterjesztést és a 111/2021. (VIII.5.) határozat I. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

I. Ebösszeírással kapcsolatos feladatok: 

 

1. az ebösszeírás időszaka: 2021. szeptember 1.- 2022. április 30.,  

2. a lakosság tájékoztatása céljából a mellékelt tájékoztató az SZMSZ-ben rögzített, 

helyben szokásos módon kerüljön kihirdetésre, 

3. az ebtartók a kötelezettségük teljesítése érdekében a lakossági tájékoztató szerint és 

ahhoz mellékelt formanyomtatványon tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek.  

4. bejelentés ellenőrzése 2022. július 1. -2022. október 31., 

5. ellenőrzés összegzését követően folyamatosan kerüljön sor a szabálysértők 

szankcionálására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 
 

 


