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Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 22/2012. (XI.13.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

Felsőörs község 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. § 

Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 22/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként:) 

„a) veszélyes eb vonatkozásában:10 000,-Ft, 

b) minden más eb esetén: 5000,-Ft.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. §  szerint:  

42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve 

a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat 

az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente 

ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.   

(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az 

oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt jogi személyiség nélküli 

szervezetet kell tekinteni. 

(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban 

a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat 

a) az eb tartási céljának, 

b) az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek 

száma), 

c) az ebtartó szociális helyzetének 

figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb 

vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. 

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás 
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a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett, 

b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar Vadászkamara 

által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező, 

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. 

(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője írásban 

igazolja. 

(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás 

tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja. 

(7) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti 

hozzájárulás teljes összegét 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. 

(8) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás”. 

 

A fentiek alapján alkotja meg az önkormányzat rendeletét a fenti törvény 49.§ (5) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján: „Felhatalmazást kap a települési, fővárosban a kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott 

terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az ebrendészeti hozzájárulás 

mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének 

szabályait rendeletben határozza meg”. 

  

Tekintettel arra, hogy az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése óta (2013. január 1.) nem emelkedett, 

az ösztönzőleg hat az ebek ivartalanítására is (melyet az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet szerint szociálisan támogat is), továbbá az ebrendészeti feladatok 

ellátásának költségei is emelkednek, indokolt a hozzájárulás összegének megemelése. 

  

1.§-hoz: a hozzájárulás összege duplájára emelkedik 

2.§-hoz: A rendelet hatályba lépésről rendelkezik. 

 

HATÁSVISGÁLAT 

 

A rendeletmódosítás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet. 
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A rendeletalkotás  

a) társadalmi-gazdasági hatása:  a felelős ebtartásra és az ebek ivartalanítására ösztönöz. 

b) költségvetési hatása:  az önkormányzat bevétele várhatóan 170 000,-Ft-al emelkedik meg, 

mely alapot teremt az ivartalanítás támogatására és a gyepmester kiadásainak finanszírozá-

sára. 

c) környezeti, egészségi következményei: nincs  

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a végrehajtás plusz feladatot ró az adóhatóságra. 

e) Egyéb hatása: nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletet az önkormányzat mérlegelési jogkörében 

alkotja meg, költségvetésének kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:              - személyi: rendelkezésre áll, 

- szervezeti: rendelkezésre áll, 

- tárgyi: rendelkezésre áll, 

- pénzügyi: nincs. 

 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről tájékoztatom a Kép-

viselő-testületet.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet az előterjesztésben 

foglaltak alapján fogadja el.  

 

Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető, Galambosné Csóka Krisztina 

ügyintéző. 

 

Felsőörs, 2022. november 2. 

                          Szabó Balázs  

            polgármester 
 

 

 


