Szőce Községi önkormányzat képviselő-testületének
10/2006.(VI.12) rendelete.

Az ebek tartásáról
Szőce község önkormányzatának képviselő-testülete
11/2005(XI.30) rendeletének módosításáról:

Szőce

községi

önkormányzat

1. §. Szőce község 11/2005(XI.30) rendelete megnevezése utáni felhatalmazási jogszabályra
való hivatkozás hatályon kívülre kerül.
2.§ Szőce község 11/2005(XI.30) rendelete megnevezése utáni felhatalmazási jogszabályra
való hivatkozás az alábbiak szerint kerül megállapításra:
„ Szőce község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában,
továbbá az 2005. évi CLXXVI. tv. 43. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az
ebek biztonságos, az emberi együttélés szabályainak megfelelő betartása, az emberre és az
állatállományra is veszélyes betegségek terjedésének megakadályozása céljából az alábbi
rendeletet alkotja:
3. §. Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
Szőce, 2006. június 12.
Papp Tibor sk.
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. június 12.
Preczlik Gábor
Körjegyző

Preczlik Gábor sk.
körjegyző

EBRENDELET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT
Szőce Község Képviselő-testületének
11/2005.(XI. 30.) rendelete

Az ebek tartásáról
Szőce község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában,
továbbá az 2005. évi CLXXVI. tv. 43. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az
ebek biztonságos, az emberi együttélés szabályainak megfelelő betartása, az emberre és az
állatállományra is veszélyes betegségek terjedésének megakadályozása céljából az alábbi
rendeletet alkotja1:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szőce község közigazgatási területén valamennyi jogi, nem jogi
személyiségű szervezetre, természetes személyre (a továbbiakban: ebtartóra), akinek
tulajdonában, tartásában, vagy felügyelete alatt eb található.
(2) E rendelet alkalmazásában:
Ebtartó: az eb tulajdonosa, tartója, illetőleg az eb felügyeletét, ellátó természetes személy.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2. § (1) Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles Szőce-Őrimagyarósd községek
körjegyzőjének 30 napon belül bejelenteni, ha az állat
a) a 3 hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági
szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a határőrség által tartott
ebekre.
Oltás igazolása, nyilvántartás vezetése
3.§

(1) A veszettség elleni kötelező védőoltás megtörténtét, az oltást végző állatorvos köteles a
helyszínen az eboltási könyvben igazolni.
(2) Az ebtartó köteles az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző
hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve
tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni. Az eboltási könyv megrongálódása,
elvesztése esetén köteles az oltást végző állatorvostól pótlását kérni.
(3)Az állat tartási helyén beoltott ebek és az ebtartók adatait, valamint az eb oltásának
időpontját, az oltást végző állatorvos köteles az eb tartási helye szerint illetékes
jegyzőnek, az oltást követő hónap 5. napjáig a nyilvántartás kiegészítése céljából
megküldeni.
(4) Jelen rendelet hatálybalépését követő első kötelező védőoltás alkalmával, az ebtartó(k)
részére - az Önkormányzat által elkészíttetett - azonosító bilétát kell kiadni, amelynek
jelzőszáma megegyezik az eb nyilvántartó lapján feltüntetett azonosító sorszámmal.
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Mód 10 / 2006 (VI.12)

Ebtartási szabályok
4.§ (1) Házőrző ebet csak futóláncon, vagy állandóan zárva tartott udvaron, kennelben lehet tartani,
ahonnan kijutni nem tud, illetve tartása során másokat nem veszélyeztet.
(2) Harapós, vagy támadó természetű kutyát zárt ajtó mögött kell tartani, és az ingatlan
bejáratán jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
5.§ A kutya tulajdonosa köteles a kutyát úgy tartani, hogy a lakótársak és szomszédok testi épségét
és egészséget ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
6.§ (1) Az ebtartó köteles ebét állandóan tisztán tartani, tartási helyét takarítani, szükség szerint
fertőtleníteni.
(2) Az ebtartónak gondoskodnia kell arról, hogy az eb fertőzés és féregmentes legyen. Arról
sem emberre, sem más állatra betegség vagy élősködő ne terjedhessen át.
(3) Az ebet betegsége esetén az ebtartó köteles állatorvossal kezeltetni. Tilos az eb betegen
tartása, ápolásának elmulasztása.
(4) Tilos az eb elhagyása, zaklatása, ingerlése, uszítása, kínzása, éheztetése.
(5) Tilos ebet állatviadal céljára tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más
személynek átadni, vagy forgalmazni.
7.§ (1) Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre, vagy más magánterületre
felügyelet nélkül ne juthasson.
(2) Kutyát közterületen csak pórázon szabad vezetni.
(3) Az ebek közterületre kizárólag az azonosító bilétával ellátva vihetők ki.
(4) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre,
játszóterekre, egészségügyi intézményekbe ebeket - az üzemeltető által meghatározott
feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével - még pórázon sem szabad bevinni. 1
(5) Az ebtartó köteles ügyelni arra, hogy a kutya a közterületet be ne szennyezze. A kutya
által ezeken a területeken keletkeztetett szennyeződést a felügyelettel megbízott
személy köteles, haladéktalanul eltávolítani. Az ebtartónak a szennyezés
eltávolításához, megfelelő eszközt magánál kell tartani.
(6) A kutyának, a közterületen való felügyeletével csak olyan személy bízható meg, aki képes
ezt biztonságosan ellátni.
8. § (1) Az azonosító bilétával ellátott, befogott ebek tulajdonosát, szabálysértési eljárás
kezdeményezésével együtt – az azonosító sorszám alapján – haladéktalanul értesíteni kell
a befogásról és arról, hogy ebét 15 napon belül kiválthatja, amennyiben igazolja a
veszettség elleni védőoltás megtörténtét, és egyidejűleg megtéríti a befogadással és
tartással kapcsolatos költségeket.
(2) A befogott, azonosító biléta nélküli ebeket gazdátlannak kell tekinteni, és vélelmezni,
hogy veszettség elleni védőoltásban nem részesültek, így a telepen 15 napig tartani kell.
Ez időn belül az ebet ki lehet váltani, - az(1) bekezdésben leírt költségek megtérítése
ellenében - vagy megvásárolni.
(3) A 15 napon belül ki nem váltott eb értékesíthető, vagy leölethető. Az értékesítésből
befolyt összegből a költségeket (befogás, tartás, stb.) le kell vonni. Az esetleg maradó
különbözetet az Önkormányzat számlájára be kell fizetni.
(4) Amennyiben az /1/ bekezdésben foglalt eb tartója nem állapítható meg, a költségeket az
Önkormányzat viseli.
(5) A befogott biléta nélküli ebek listáját a Körjegyzőség hirdetőtábláján közszemlére kell
kitenni.
Szabálysértési rendelkezések

9. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 3.§ /2/, és 4.§
/1/ és /2/, 5.§, 6.§ /1/-/5/, 7.§/1,2,4/ bekezdéseiben előírtakat megszegi.
Záró rendelkezések
10.§ Jelen rendelet 2005. december 15. napján lép hatályba.
Papp Tibor sk.
Polgármester

Preczlik Gábor sk.
körjegyző

