
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

34/2012. (X.31.) önkormányzati
re n d e l e t e

az ebrendészeti hozzájárulásról

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről
szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ávt.)  49.  §  (5)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján,
az Ávt. 42/C. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. § (1) E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Várpalota város közigazgatási
területén (bel és külterületen egyaránt) ebet tart, amennyiben az adott év első napjáig az eb a
négy hónapos kort betöltötte.
(2) Az eb tulajdonosának Ávt. 42/C. § (2) bekezdése által meghatározott természetes vagy
jogi személyt, avagy jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni.

2. § Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
(1) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000,- Ft
(2) más eb esetében:
a) egy eb esetén 2.000,- Ft
b) minden további eb esetén 3.000,- Ft.

3. §  (1) Az éves ebrendészeti  hozzájárulás  mértékéről  az ebtulajdonos minden év február
utolsó napjáig értesítést kap Várpalota Város Polgármesterétől.
(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év
május 31. napjáig köteles megfizetni Várpalota Város Önkormányzata részére.

4. § (1) Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-jéig
65. életévét betöltött,  egyedülálló  és egyedül élő ebtulajdonos,  1 nem veszélyes eb tartása
esetén.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  mentességre  jogosult  ebtulajdonos  a  második  és
minden további eb után az 2. § szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.

5.  § (1)  Az  ebrendészeti  hozzájárulás  megállapításáról,  valamint  a  mentességről  a
polgármester dönt. 
(2)  A polgármester  határozata  ellen  a  döntés  közlésétől  számított  tizenöt  napon  belül  a
Képviselő-testületnek címzett, de a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Irodáján benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

6. § (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 köteles bejelenteni az önkormányzathoz.



(2) Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort
betöltött ebszaporulatra is. 
(3)  Az  Ávt.  42/C.  §  (4)  bekezdése  szerinti  mentességet  az  ebtulajdonos  legkésőbb  az
ebrendészeti  hozzájárulás  mértékéről  szóló  értesítés  kézhezvételét  követő  10  napon  belül
bejelenti és mellékeli:
a)  a törzskönyv másolatát (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés a) pont) vagy;
b)  a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az
ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés b) pont) vagy;
c)  a  fegyveres  szerv nyilatkozatát,  hogy az ebet  nemzetbiztonsági  szolgálatban vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés c) pont) vagy;
d)  az állatorvos ivartalanítási igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés d) pont) vagy;
e)  az Ávt. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását (Ávt. 42/C.
§ (4) bekezdés e) – f) pont).

7. § Aki az e rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeit elmulasztja, az Átv.
43. § (1) bekezdése értelmében állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

8. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

V á r p a l o t a, 2012. október 30.

Talabér Márta                      Máténé dr. Ignácz Anita
  polgármester                                        jegyző


