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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2011.
évi CLVIII. törvénnyel történő módosításával 2012. január 1-től megteremtette az
önkormányzatok számára az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának lehetőségét.
A törvény előírja, hogy a korábban jól működő ebösszeírást minden településen el kell
végezni, három évente legalább egy alkalommal. Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Sajnos már 2011.decembertől az „ebadó” hírének megjelenésétől megfigyelhető volt a
gazdátlan ebek számának növekedése. Számos menhelyen januárra már nem volt hely több
kóbor kutya befogadására.
A kóborló ebek számának a megnövekedése a gyepmesteri szolgáltatás költségeinek a
növekedésével is jár.
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
A törvény szerint a hozzájárulás teljes összegét köteles az ebek ivartalanításának
támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi
szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos
állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.
A hozzájárulás bevezetésének az előnye még a fentieken túl, hogy az összeírást követő
nyilvántartás révén pontosabb adatokkal fogunk rendelkezni a településen tartott ebekről,
növekedhet a kóborló kutyák hazajuttatásának hatékonysága, valamint a bevételből részben
vagy egészben finanszírozható lenne az állategészségügyi tevékenységen belüli gyepmesteri
tevékenység is, esetleg hosszútávon tervezhető lenne egy városi gyepmesteri telep is.

További előnye, hogy felelős állattartásra nevel, a gazdák megértik az ivartalanítás
fontosságát, magasabb szintre emelkedhet az ebtartási kultúra.
Sajnos a Magyar Állatorvosi Kamara ebnyilvántartása csak azon kutyatartókról tartalmaz
adatokat, akik oltásra hordják kutyájukat, az állatorvosok ellátásában meg nem jelent
kutyákról – amik a probléma fő forrásai – nem, ugyanakkor ezek száma akár meg is
haladhatja a nyilvántartott ebekét.
Az ebek összeírását véleményünk szerint csak olyan személyek tudják pontosan elvégezni,
akik - esetlegesen okmányok hiányában is - biztonsággal tudják meghatározni a
jogszabályokban rögzített, fizetési kötelezettség alá tartozó, valamint a törvény 42./C.§ (4)
bekezdése alapján a hozzájárulástól mentesülő ebek életkorát, fajtáját, tartási célját,tartásuk
állatjóléti, ebrendészeti jellemzőit (tartási hely típusa, mérete, ebek száma) esetleg az ebtartó
szociális helyzetét is, ami fontos lehet a hozzájárulás mértékének kivetésekor.
Az ebösszeírást javasoljuk a rendelet hatályba lépése előtt elvégeztetni, mivel az összeírás
során létrejövő részletes adatbázis lenne a rendeletben meghatározott díjak kivetésének,
esetleges kedvezményeknek az alapja.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A § (4) bekezdése
meghatározza, hogy az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmazni.
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát,
valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a
kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot.
A Képviselő-testület a munka elvégzéséhez első ütemben a 2012. évi költségvetés működési
tartalékkerete terhére 3.000 E Ft forrást biztosított.
A hivatal az eb összeírásra vonatkozó ajánlatkéréseket kiküldte, a beérkezett ajánlatok
értékelése megtörtént, mely szerint az eb összeírás elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot Dr.
Csúz Andrea magánállatorvos adta, ezért az önkormányzat vele köt vállalkozási szerződést a
szolgáltatás 2012. október 30-ig történő elvégzésére.
A 2011. évi CLVIII. törvény 42/C § (3) bekezdése alapján az éves ebrendészeti hozzájárulás
mértéke nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb
esetében a hatezer forintot.

Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett
magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat
mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett,
b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d) – a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy
állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott
eb után.
Az önkormányzat a tv. 42/C § (3)bekezdése alapján a törvényi mentességen túl további
mentességet is megállapíthat a rendeletében:
• tartási céljának,
• tartásuk állatjóléti, ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, ebek
száma)
• az ebtartó szociális helyzetének figyelembe vételével
Módosító indítványként elhangzott, a transzponderrel ellátott ebekre vonatkozó fizetési
kötelezettség alóli mentesség.
A Kormány az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
115/2012.(VI.11.) számú rendeletének 6.§ 11. pontja értelmében a négy hónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Ez azt jelenti, hogy a 2013. január 1-től hatályba
lépő jogszabály módosítás kötelezővé teszi az egyedi megjelölést, ezáltal ezekben az
esetekben az ebrendészeti hozzájárulás alóli felmentés nem indokolt.
A Magyar Állatorvosi Kamara K.E.M-i Szervezete tájékoztatásul megküldte a 2010- 2011.
évi oltottsági adatokat tartalmazó listát, mely a magánállatorvosok által beoltott és a kerületi
hivatalokba bejelentett veszettség elleni immunizált állatok létszámát mutatja.
Ez alapján Tatán 2010-ben 3990 db, 2011-ben 3814 db ebet oltattak be, melynek ha
hozzávetőlegesen 1/3- a mentesülne a hozzájárulás megfizetésétől, az ebrendészeti
hozzájárulás ebenként beszedhető maximális mértékét figyelembe véve az önkormányzat
bevétele becslésünk szerint hozzávetőlegesen 7.5 MFt körüli lenne.
A rendelet tervezetben a hozzájárulás mértékét a maximális 6.000 Ft -ban határoztuk meg.

Kérjük a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

Tata, 2012. szeptember 10.

Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

dr. Fogarasi Richárd
csoportvezető

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2012.(IX… .) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Tata Város közigazgatási területén
ebet tart, amennyiben az adott év első napjáig az eb a négy hónapos kort betöltötte.
2.§ Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként:
a) veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft,
b) minden más eb esetén: 6.000-Ft
3.§ (1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az eb tulajdonos a 7. § (3) bekezdésben
foglalt esetet kivéve minden év február 28. napjáig értesítést kap.
(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az eb tulajdonos a 7. § (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve
minden naptári év március 31. napjáig köteles megfizetni.
4.§ (1) Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig
65. életévét betöltött ebtulajdonos egy eb tartása esetén.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos a második és
minden további eb után a 2. § szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.
5.§ (1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:
a) a korábbi és az új tulajdonos egyaránt,
b) az eb elhullását az ebtulajdonos,
a változást követő 15 napon belül írásban bejelenti Tata Város Polgármesteri
hivatalához.
(2)
Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos
kort betöltött ebszaporulatra.
(3)
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban:Ávt.) 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos az
ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül
írásban bejelenti Tata Város Polgármesteri Hivatalában és mellékeli:
a) az eb törzskönyvének másolatát vagy;
b) a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az
ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást vagy;
c) az Ávt. 42/C. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szervek esetében a szervek
nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó
őrszolgálatban alkalmazza vagy;
d) az állatorvos ivartalanítási igazolását vagy annak másolatát vagy ;
e) az Ávt. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását.
6.§ Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a polgármester dönt.

7.§ (1) Ez a rendelet 2012 ……….- én lép hatályba.
(2)
2012. évben az ebrendészeti hozzájárulás időarányos részét köteles az ebtulajdonos
2012. ……-ig megfizetni.
(3)
2012. évben az ebtulajdonosok a fizetendő ebrendészeti hozzájárulásról .. ig kapnak
értesítést.

Tata, 2012…

dr. Kórósi Emőke
jegyző

Michl József
polgármester

INDOKLÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt módosította a 2011.
évi CLVIII. törvény, melynek 10.§(5) bekezdésében felhatalmazást kapott a települési
önkormányzat képviselő-testülete, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának
feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait
rendeletben határozza meg.

Az 1.§-hoz
A rendelet az ebrendészeti hozzájárulás területi hatályát határozza meg.
A 2.§-hoz
A rendelet az ebrendészeti hozzájárulás mértékét határozza meg.

A 3.§-hoz
Az ebrendészeti hozzájárulás megfizetéséről rendelkezik.
A 4.§-hoz
Az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettsége alóli mentességről rendelkezik.
Az 5.§-hoz
Az eb tulajdonosának a bejelentési kötelezettségéről, valamint a fizetési kötelezettség alóli
mentesség megállapításához benyújtandó dokumentumokról rendelkezik.
A 6§-hoz
A polgármester ebrendészeti hozzájárulás megállapítására és mentességre vonatkozó
jogosultságáról rendelkezik.
A 7.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

