Magyarszék Község Önkormányzat
8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete
Az ebek tartásáról szóló
6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
Ez a rendelet Magyarszék Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az
ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2. §.
(1) A község területén a három hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa vagy tartója
(továbbiakban: ebtulajdonos) nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzat jegyzőjéhez 15
napon belül bejelenteni.
(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, vám –és
pénzügyőrség, önkéntes tűzoltóság szolgálati célra használt ebeire.
(3) A jegyző a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az ebtulajdonos és az
ebtartó nevét, lakcímét. Az eb azonosító számát, fajtáját, születési évét, nemét, színét, tartási helyét,
és a veszettség elleni védőoltás időpontját.
Ebtartási szabályok
3. §.
(1)
Minden három hónaposnál idősebb ebet az ebtulajdonos köteles évenként egyszer veszettség
ellen állatorvossal beoltatni saját költségére.
(2) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik minden év
tavaszán .
(3) Amennyiben a tulajdonos az ebét nem a polgármesteri hivatal által szervezett oltáson oltatja,
úgy köteles igazolni a hivatalnál az eb oltásának tényét.
(4) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását vagy ennek igazolását, és azt a
hivatal által meghatározott időpontig nem pótolja, az eb kiirtását el kell rendelni.
(5) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban a hatósági
állatorvosnak vagy a polgármesteri hivatal jegyzőjének bejelenteni.
(6) Az oltást végző állatorvos az oltás beadását az eboltási könyvben igazolja, melyet az eb tartója
köteles megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos, az ellenőrzésre jogosult
felszólítására, illetve ebharapás esetén a megharapott személy vagy törvényes képviselője részére
bemutatni, tulajdon- átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, illetve megrongálódása ,
elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlást kérni.
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(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen
a rendelet mellékletében felsorolt fajtájú ebet szokásos méretű pórázon kell vezetni, olyan
személynek, aki képes a féken tartására. Harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét
kizáró zárt szájkosárral kell ellátni.
(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol azt tábla nem tiltja.
(3) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelező.
5. §.
(1)
Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles
arról, hogy az eb a gyalogosok által igénybevett területeken parkokat, sportolásra kijelölt helyeket,
játszó helyeket, lakóházak közös használatú területeit ne szennyezze.
(2)
Az eb által az (1) bekezdésben meghatározott területeken keletkezett szennyeződés azonnali
eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles
gondoskodni.
(3)
Az ebek ürítése közterületen csak a növényzettel be nem ültetett helyen engedhető meg. A
szilárd burkolatra történő ürítés eltakarításáról, leöblítéséről az ebtulajdonosnak illetőleg az eb
felügyeletével megbízott személynek kell gondoskodni.
6. §.
(1)
Harapós vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon megkötve kell tartani, a telep, a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon
elhelyezni.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá eső eb éjszaka is kizárólag az eb kiszabadulását biztosan
megakadályozó módon bekerített és lezárt helyen tartható megkötés nélkül.
(3) Amennyiben a harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa az előző bekezdésben foglalt
rendelkezéseket megszegi, írásbeli figyelmeztetést követően elrendelhető az ingatlanról az eb
eltávolítását.
(4)
Ebet futóláncon, vagy olyan körülkerített és állandóan zárva tartott udvaron, egyéb területen
lehet tartani, ahonnan kijutni nem tud, illetve tartása során másokat nem veszélyeztet. Bekerítetlen
ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
7. §.
(1) Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni és megtűrni:
a.)
vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító üzletbe, kirakodó
vásár, piac területére, élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba,
b.)
oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési intézmények területére,
c.)
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d.)
templom és temető területére.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a
vezető, a rendőrségi, tűzoltósági és az őr ebekre (szolgálati idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen
folytató szervezet tulajdonában lévő eb).
8. §.
(1)

Ebet tömegközlekedési járművön az érvényben lévő rendelkezések betartása mellett szabad
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(2)
Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
9. §.
(1)
Amennyiben az iskola, óvoda vagy más közintézmények, közterek szomszédságában
tartott eb a csendet tartósan háborítja vagy az egészséget veszélyezteti kötelezhető az ebtulajdonost
az ebnek az ingatlanról való eltávolítására.
10.§.
(1) Családi házas ingatlanon maximum három eb, valamint ezek szaporulata tartható legfeljebb 3
hónapos koráig.
(2) Az (1) bekezdésben maghatározottnál nagyobb létszámú eb tartását csak nyilvántartott
ebtenyésztők számára az ÁNTSZ illetékes intézete szakvéleményének figyelembe vételével és az
ingatlannal közvetlen határos szomszédok írásbeli hozzájárulásával a polgármester engedélyezheti.
(3) Az önkormányzat jegyzője egyes lakóházakban és ingatlanokon – a szakhatóság és az
érdekelteknek a meghallgatását követően – az ebek tartását közérdekből korlátozhatja vagy
megtilthatja.
11.§.
(1) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb
a házban vagy annak szomszédságában lévő lakóházak nyugalmát tartósan ne zavarja,
anyagi kárt ne okozzon,
testi épséget ne veszélyeztessen.
(2) Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben előírt tartási feltételeket megszegi, elrendelhető az
ebnek a lakásból, a lakóházból, ingatlanról való eltávolítása vagy más módon kell intézkedni a
panasz okainak megszüntetéséről.
Állatvédelmi szabályok
12.§.
(1) Tilos az eb elhagyása, kitétele, zaklatása, ingerlése, uszítása, kínzása.
(2) Az ebet betegsége esetén tartója állatorvossal kezeltetni köteles. Tilos az eb betegen hagyása,
vagy ápolásának elmulasztása.
13.§.
(1)Az
ebtulajdonos köteles ebét kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyógyításáról
gondoskodni.
(2)Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről gondoskodni.
E célból eladhatja, elajándékozhatja, az Állatvédő Egyesületnek felajánlhatja, vagy állatorvossal
fájdalommentesen elaltathatja.
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14.§.
(1) Közterületen kóborló ebek befogadásáról a polgármesteri hivatal
gondoskodik.
(2) A befogott állatokat 14 munkanapig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a
szokásos módon közzé kell tenni.
(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy a szolgáltató által
meghatározott költség megtérítése esetén részére a kutyát vissza kell adni.
(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt értékesíteni lehet
vagy állatvédő szervezeteknek, illetve gyepmesteri telepnek felajánlató. Végső esetben – az állatok
védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével- el kell altatni az önkormányzat költségére.
Közegészségügyi szabályok
15.§.
(1) Az ebtulajdonos köteles:
ebét egészségügyi szempontból megfelelő –higénikus – körülmények között tartani, külső
élősködők észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni,
a bélférgesség gyanúját a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni és ha az eb
galandféreggel fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.
(2) Az eb tartója köteles az ebet állandóan tisztán tartani, tartási helyét rendszeresen
takarítani, szükség esetén fertőtleníteni, az állategészségügyi és közegészségügyi szabályokat
betartani.
16.§.
(1)
Veszett, veszettségre vagy annak fertőzésére gyanús ebbel való elbánás tekintetében az
Állategészségügyi Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.
(2)
Az embert mart eb tulajdonosa köteles a marás megtörténtéről – a megmart személy
személyi adatainak közlésével – az ebtartás helye szerint illetékes hatósági állatorvost és az
ANTSZ-t értesíteni.
(3)
Azt az ebet, amely embert mart, de nem áll veszettség, fertőzés gyanújában, a hatósági
állatorvos 14 napi megfigyelés alá köteles helyezni. A megfigyelést az ebtulajdonos házánál, vagy
az általa megjelölt helyen kell foganatosítani. A megfigyelés tartama alatt az ebet megkötve vagy
bezárva kell tartani.
(4)
Az ebet a megfigyelés tartama alatt a hatósági állatorvos a tulajdonos költségére 14 nap alatt
három alkalommal köteles megvizsgálni.

Átmeneti rendelkezések
17.§.
(1) Az ebtartók a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül kötelesek olyan helyzetet
teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek.
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többlet eb tartható.
Záró rendelkezések
18.§.
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Magyarszék, 2012. június 12.

Kárpáti Jenő
polgármester

Dr. Mátéka Gyöngyi
körjegyző

