
 

 
 

KÉRELEM  
EB ÉS/VAGY MACSKA IVARTALANÍTÁSÁHOZ 

 
 
 

I. Ivartalanítani kívánt állatfaj (Kérem a megfelelő helyre tegyen X-jelet) 

 Macska 

 Eb 
 
 
II. Kérelmező  
 
Neve:…………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye:…………………………………………….születési ideje:…………………………… 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………… 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye, ideiglenes lakcíme:……………………………………………………………….. 

Telefonszáma:………………………………………………………………………………………... 

E-mail címe…………………………………………………………………………………………... 

 
III. Ivartalanítani kívánt állat adatai: 
Az állat oltási könyvének száma:………………………………………………………………………. 

Az állat neve:…………………………………………………………………………………………. 

Az állat tulajdonosa:………………………………………………………………………………….. 

Az állat neme:……………………….életkora:………………………tömege:……………………….. 

Az állat fajtája:……………………….színe:…………………………………………………………. 

Az állat esetleges betegsége(i)………………………………………………………………………….. 

Az állat utolsó oltásának ideje:………………………………………………………………………… 

 

Állatorvos tölti ki! 
A …………………………..nevű……………………………fajtájú……………………..(nemű) 
……………….súlyú állat ivartalanítása 2022. ………….hó………….napján megtörtént. Az 
ivartalanítás díja:………………………………., amelynek 50 %-át a kérelmező a beavatkozás 
napján megtérítette, ezáltal Ócsa Város Önkormányzatát a díj fennmaradó 50 %-ának, 
azaz………………………………..Ft megfizetése terheli.   
 
Ócsa, 2022. év április hó….nap 
                                                           …………………………………..  
                                                                 Dr. Pálinkó Attila 

 állatorvos 

 
Ócsa, 2022. év április hó……….nap 
 
        ………………………………………. 
            Kérelmező 



 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

Ócsa Város Önkormányzata a felelős állattartás elősegítése céljából ivartalanítási akciót hirdet 2022. április 11. napjától 
2022. április 22. napjáig. 
Az állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó) köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának 
és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős 
állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. A Településen az ivartalanítás 
olykor nehézkes és költséges. A 2022. április 11. napján induló ivartalanítási akció keretében Ócsa Város Önkormányzata az 
ivartalanítás díjának 50 %-át átvállalja, támogatva ezzel az állattartót. Az ivartalanítás összegének fennmaradó részét (50 %) 
az állattartó köteles megfizetni a beavatkozást végző Állatorvosnak a kiállított számla ellenében.  
 
A beavatkozásokat jelen ivartalanítási akció keretében kizárólag dr. Pálinkó Attila (székhely: 2364 Ócsa, Magyar Sándor utca 
15.) Állatorvos jogosult elvégezni. A beavatkozások elvégzésével kapcsolatban előzetes időpont egyeztetés és állapotfelmérés 
szükséges a doktor úrral az alábbi telefonszámon: 06-70-209-1019, hétfőtől péntekig 9.00-19.00 h között. 
 
Az ivartalanítás díja macskák esetében: 
 
1. Hím: 12.000,- Ft 
2. Nőstény: 20.000,- Ft 
 
Az ivartalanítás díja ebek esetében: 
 
1.Kan: 
15 kg alatt: 24.000,- Ft 
15-30 kg között: 28.000,- Ft 
30-45 kg között: 32.000,- Ft 
45-60 kg között: 38.000,- Ft 
 
2. Szuka: 
15 kg alatt: 32.000,- Ft 
15-30 kg közötti: 38.000,- Ft 
30-45 kg között: 45.000,- Ft 
45-60 kg között 50.000,- Ft 
 
Gallér díja: 1.500,- Ft-3.500,- Ft között (a gallér díja az állat tömegétől függ) 
 
Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy a fenti díjak az ivartalanítás során esetlegesen felmerülő komplikációk 
esetén változhatnak. 
 
A fenti díjak tartalmazzák az antibiotikum, a fájdalomcsillapító, az anyag és munkadíjat, továbbá a varratszedés összegét. Az 
ár a gallér díját nem foglalja magában, annak esetleges költsége teljes egészében az állattartót terheli. 
 
A programban azok az ócsai állattulajdonosok vehetnek részt, akik az igénybejelentés előtt legalább 3 hónappal már 
bejelentett lakcímmel, illetőleg tartózkodási címmel rendelkeznek, vagy nyilatkoznak arról, hogy életvitelszerűen a 
kérelemben feltüntetett lakcímen tartózkodnak. 
Fontos, hogy a műtétre hozott állatok körülbelül 6 órával a beavatkozás előtt enni ne kapjanak, inni viszont kaphatnak. 
 
Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy amennyiben az ivartalanítani kívánt eb nem rendelkezik mikrochippel, akkor a chippel 
való ellátását a varratszedés időpontjáig kezdeményezze az ivartalanítást végző állatorvosnál. 
 
Beteg, vemhes, legyengült állapotú állat vagy ivarzó szuka ivartalanítására nincs lehetőség! 
 
A kitöltött nyomtatványt a beavatkozást végző állatorvos részére kell papír alapon átadni, aki a beavatkozást követően – a 
rá vonatkozó rész kitöltésével – továbbítja Ócsa Város Önkormányzata részére. 
 
Ócsa, 2022. március 8. 
     Tisztelettel: 
 
 Bukodi Károly s.k. 
 polgármester 
 

 


