JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../ 2017.(XI. 30.) önkormányzati rendelete
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet és
módosítása hatályon kívül helyezéséről

Jánoshalma Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti Jánoshalma Város Önkormányzatának az ebrendészeti hozzájárulásról
szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 6/2013.
(III.29.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Jánoshalma, 2017. november 29.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2017. november 30.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A
2010. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY 17.§-A ALAPJÁN
A KÖVETKEZŐ HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ:

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…./2017.(XI.30.) rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 3/2013.
(III.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előzetes hatásvizsgálat a következő szempontok alapján:

I.

A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1. A rendelet társadalmi hatása
A lakossági terhek nem növekszenek.
2. A rendelet gazdasági hatása
Nem releváns.
3. A költségvetési hatása
Mivel a rendelet megalkotása óta bevétel és kiadás sem keletkezett, így a hatályon
kívül helyezés változást nem okoz.
4. A rendelet környezeti következményei
Nem releváns.
5. A rendelet egészségi következményei
Nem releváns.
6. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Polgármesteri Hivatalban jelentkező adminisztratív terhek nem emelkednek.

II.

A rendelet szükségessége
A rendelet eddig sem töltötte be a funkcióját így a hatályon kívül helyezés
indokolt.

III.

A rendelet elmaradásának várható következményei
Nem releváns.

IV.

A jogszabály alkalmazásának személyi feltételei
Nem releváns.

V.

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek

Nem releváns

VI.

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei
Nem releváns.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

Általános indoklás
az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet és
módosításai hatályon kívül helyezéséről

A rendelet, a megalkotása óta nem tudta megvalósítani azt a célt, amiért a Képviselő-testület
megalkotta. Egyrészt azért, mert a lakossági adatszolgáltatás rendkívül hiányos volt, az
ellenőrzésre a hivatalnak nem volt kapacitása, és a lakossági terhek növelését az
önkormányzat a szennyvíz-beruházási időszak alatt nem kívánta növelni. Az kommunális adó
növelésével további terheket nem kívánatos a lakosságra terhelni, ezért javasoljuk a rendelet
hatályon kívül helyezését.
A rendelet tervezetet készítette: Kasziba Sándor osztályvezető

Jánoshalma Város Önkormányzat
3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról
( 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben )

Jánoshalma Város Önkormányzatának 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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Jánoshalma Város közigazgatási
területén ebet tart.
2. §
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
a) veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft,
b) más eb esetében:
ba) belterületen egy eb tartása esetén: 2000 Ft
bb) külterületen és zártkerti részen egy vagy kettő eb tartása esetén ebenként:
2000 Ft
bc) minden további eb után: 3000 Ft.
3. §
(1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év június 15.
napjáig értesítést kap.
(2)Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos tárgyév július 31-ig köteles megfizetni
Jánoshalma Város Önkormányzata részére.
4. §
(1)Veszélyes eb tartása kivételével mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési
kötelezettség alól a tárgyév január 1 napjáig 70. életévét betöltött, egyedülálló
ebtulajdonos belterületen egy, külterületen vagy zártkerti részen maximum kettő eb
tartása esetén.
1(2)

Veszélyes eb tartása kivételével 2014. évben mentes az ebrendészeti hozzájárulás
fizetési kötelezettség alól, aki az ebét 2013. december 31-ig transzponderrel elláttatja.
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Módosította: 6/2013.(III.29.)Ör. 1. §, Hatályos: 2013. április 1.

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos minden további eb
után a 2. § bc) pontja 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 bejelenti az önkormányzathoz.
(2)Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort
betöltött ebszaporulatra.
(3)Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos 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).
6. §
Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a polgármester dönt.
7. §
2(1)Ez

a rendelet 2014. január1-jén lép hatályba.

Jánoshalma, 2013. február 28.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2013. február 28.
Dr. Benda Dénes
jegyző
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