Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

12/2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról
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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról
Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. § (5) bekezdésében valamint az Ávt.
42/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya arra az eb tulajdonosra terjed ki, aki Rezi község közigazgatási területén
ebet tart.
2. §
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
a) veszélyes eb vonatkozásában:
b) más eb esetében:
ba) egy eb tartása esetén:
bb) minden további eb után:

20.000,- Ft,
3.000,- Ft,
6.000,- Ft.
3. §1

(1) Ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni az eb tulajdonosa, akinek az eb január 1-én
tulajdonában áll.
(2) Az érvényes ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év március 1.
napjáig értesítést kap.
(3) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente két egyenlő részletben, minden
naptári év március 15. és szeptember 15. napjáig köteles megfizetni Rezi Község
Önkormányzata részére.
4. §
(1) Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig 62.
életévét betöltött, egyedülálló 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.
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(3)2 Mentesül az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól az az ebtulajdonos, akinek január
1-én tulajdonában álló eb március 15-ig elpusztul.
(4)3 Mentesül az ebrendészeti hozzájárulás második részletének fizetése alól az az
ebtulajdonos, akinek január 1-én tulajdonában álló eb, szeptember 15-ig elpusztul.
(5)4 Az az ebtulajdonos, akinek január 1-én tulajdonában álló eb szeptember 15-ét követően
pusztul el, az ebrendészeti hozzájárulás alól tárgyévre vonatkozó mentességben nem
részesül.
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 bejelenti az önkormányzathoz.

(2)

Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos
kort betöltött ebszaporulatra.

(3)

A mentességet az ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés
kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti és mellékeli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a törzskönyv másolatát,
a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló
vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást,
a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban
vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza,
az állatorvos ivartalanítási igazolását, vagy
az állatvédelmi szervezet igazolását, vagy
az örökbe fogadó intézmény vagy szervezet igazolását.
6. §

Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a polgármester dönt.
7. §
(1)

Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2)

2012. évben az ebrendészeti hozzájárulás időarányos részét köteles az ebtulajdonos
megfizetni.
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(3)

2012. évben az ebtulajdonosok az ebrendészeti hozzájárulásról augusztus 1-ig kapnak
értesítést.

Rezi, 2012. augusztus 13.
Cserép Gábor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2012. augusztus 21.

Takács Ádám sk.
jegyző

Takács Ádám sk.
jegyző

