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Ebösszeírás
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
közgyűlés
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Ebösszeírási adatlap
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az előírt adatokat a települési,
fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebtartó köteles az ebösszeíró lapon bejelenteni, ha az eb
– a négy hónapos kort elért, chippel és veszettség elleni oltással rendelkező eb
– elhullott, vagy elveszett,
– tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
– új tulajdonoshoz került.

Az ebösszeírási adatlap kitöltése és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő
benyújtása. Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen, postai úton, e-mailben
vagy e-papíron lehet benyújtani.
A nyomtatványt letöltheti:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/allatvedelmi-hatosagi-ugyek/allatvedelmi-hatosagi-ugyek
6. Az eljárást megindító irat benyújtására
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

szolgáló

postacím,

Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
1

ügyfélfogadási

vagy

Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Három évente – ezen belül a Jegyző által kijelölt időszakban
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Ebösszeírási adatlap átvehető személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy kitölthető online:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/allatvedelmi-hatosagi-ugyek/allatvedelmi-hatosagi-ugyek
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése
e-papíron
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/allatvedelmi-hatosagi-ugyek/allatvedelmi-hatosagi-ugyek
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről (A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
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