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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/4247 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 7 .§-ában szabályozott Ávt . 42/C. §-a az alábbiak szerint módosul :

„42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat
a négy hónaposnál idősebb eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulás t
[szedhet] szed be.
(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év els ő 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 állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként a
háromezer-ötszáz forintot .
(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a mentő-, jelző-, vakvezető , rokkantsegítő , vagy terápiás ,
b) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban, vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott ,
c) az ivartalanított ,
d) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy
állatvédelmi szervezet telephelyén tartott,
e) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb
után .
(5) Az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző állatorvos az oltási könyv megfelelő
rovatának kitöltésével igazolja .
(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől történő
örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezet ője írásban igazolja .

országgyűlési képviselő



(7) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészet i
hozzájárulás összegének legalább felét az ebek ivartalanításának támogatására, vagy egyéb, a z
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani .
(8) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtand ó
köztartozás ." ."

Indokolás

Az indítvány a javaslatban foglalt, lehetőségként meghatározott ebrendészeti hozzájárulá s

kivetését és beszedését az önkormányzatoknak kötelez ővé teszi. A javaslat indoka, hogy az

ebtartás az egész országban eltúlzott mértékű, ebbő l eredően a kóbor ebek száma magas, az

állatmenhelyek ebrendészeti telepek telítettsége nagyon magas . Az egységes bevezeté s
hiányában megindulhat az ebek vándoroltatása, és lakóhely szerinti feldúsulása a z
ebrendészeti hozzájárulással nem sújtott településeken .

Budapest, 2011 . október 3 .
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