6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL

A rendelet hatálya
1.§.
Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá
az ebek felügyeletével megbízott más személyekre /továbbiakban: tulajdonos/ terjed ki.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás.
2. §.
Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles a Polgármesteri Hivatalban2 írásban,
vagy szóban 30 napon belül bejelenteni:
a./ a három hónapos kort elért ebet
b./ a már bejelentett eb tulajdonosának személyében bekövetkezett változást / pl. adásvétel és
ajándékozás/
c./ a más településről behozott ebet
d./ a tulajdonos lakásváltozását.
3. §.
Az eb elhullását, elidegenítését, végleges elszállítását az eb nyilvántartásból való törlése
végett 30 napon belül, eltűnését pedig 3 munkanapon belül be kell jelenteni a Polgármesteri
Hivatalban.3
Eb tartási szabályok
4. §.
/1/ A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet évenként egyszer külön értesítésben közölt napon
a hatósági állatorvosnak be kell mutatni.
/2/ A hatósági állatorvos vagy az állategészségügyi szakhatóság által megbízott állatorvos
köteles:
a./ a bemutatott ebet megvizsgálni és veszettség ellen védőoltásban részesíteni
b./ az oltás megtörténtét, valamint az eb fertőző betegségtől való mentességét igazolni,

1./ Módosította a 15/22004. / VI. 30./ sz. önk. rendelet 5.§. /1/ bekezdée 2004. július 1.-től
2./ Módosította a 15/2004. / VI. 30./ sz. önk. rendelet 1.§.- a 2004. július 1.-től
3./ Módosította a 15/2004. / Vi. 30. / sz. önk. rendelet 2.§.-a 2004. július 1.től.
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/3/ Ha a bemutatott eb fertőző betegségben szenved a hatósági állatorvos az e rendeletben
foglalt közegészségügyi szabályok, valamint a vonatkozó állategészségügyi előírások szerint
köteles eljárni.
/4/ A vizsgálatért és kötelező védőoltásért az eb tulajdonos külön jogszabályban megállapított
díjat köteles fizetni.
/5/ Község területén harci ebet tartani tilos !
/6/ E rendelet értelmében harci ebnek minősül a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete
által annak minősített állat.
5. §.
/1/ Közterületen, több lakásos lakóházak közös használatú részein és udvarán az ebet a
szokásos méretű pórázon kell vezetni.
/2/ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
/3/ Vándor mutatványos - átmeneti tartózkodás esetén is - csak veszettség elleni védőoltásra
vonatkozó érvényes igazolvánnyal tarthatja az ebet a községben.
Esetükben az előírás rókára, farkasra és macskára is vonatkozik.
6. §.
Az eb tulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról,
hogy az eb a gyalog járdát a nyilvános parkot, a lakóház közös használatú területét ne
szennyezze. Az eb által e területen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az eb
tulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
7. §.
Harapós, vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában csak kiszabadulását ill.
elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon lehet tartani. A telek, ház, /lakás/
bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnően kell elhelyezni.
8. §.
/1/ Ebet nem szabad bevinni, beengedni, ill. megtörni:
a./ vendég forgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe
b./ oktatási, egészségügyi, társadalmi, művelődési intézmények területére,
c./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d./ diákszállásokra, munkásszállásokra,
e./ játszótérre,
f./ strandra.
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/2/ A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vak vezető, a rendőrségi és az őr
ebekre.
9. §.1
/1/ A település belterületén lakásonként legfeljebb csak két eb tartható, ettől több csak a
polgármester külön engedélyével.
/2/ Külterületen egy-egy tanyánál legfeljebb négy eb tartható, ettől több csak a polgármester
külön engedélyével.
/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott maximális darabszámba a szaporulat három
hónapos korig nem számít bele.
10. §.

Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a./ a házban, vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne
okozzon,
b./ testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
Állatvédelmi szabályok
11. §.
/1/ Az eb tulajdonos köteles az ebet megfelelő módon tartani, gondozni, megbetegedés esetén
gyógyításáról gondoskodni.
/2/ Az ebet kínozni tilos.
/3/ Ha az eb tulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről
gondoskodni.

Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások
12. §.
/1/ Dunavecse Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a gazdátlan és kóbor ebek
befogásáról és elszállításáról.
1./ Módosította a 15/2004. / VI. 30./ sz. önk. rendelet 2004. július 1.-től.
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/2/ A befogott eb tartási költségei a tulajdonost terhelik.
/3/1 A befogott ebet a tulajdonos 15 napon belül kiválthatja.
/4/ A határidőben ki nem váltott ebeket - veszettség elleni oltás, bélférgesség elleni kezelés
után - az önkormányzat értékesítheti, ellenkező esetben ki kell irtani.
/5/2 Az ebek kiirtására a jogszabályban meghatározott hatósági határozat kézhezvétele után,
jogszabályban meghatározott előírások betartásával történik.

Közegészségügyi szabályok
13. §.
Az eb tulajdonos köteles:
a./ ebét egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, külső élősködők
esetén azok irtásáról gondoskodni.
b./ A bélférgesség gyanúját az állatorvosnak bejelenteni és ha az eb galandféreggel
fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.

14. §.
/1/ Aktív gümőkórban szenvedő személy környezetében élő ebet a környezet vizsgálatot
végző orvos köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak, aki az eben köteles gümőkorra
irányuló vizsgálatot végezni /végeztetni/.
/2/ A hatósági állatorvos elrendelheti az undort keltő betegségben szenvedő eb gyógykezelését
vagy kiirtását.
15. §.
Az eb által okozott embermarást, valamint veszettségre gyanús eb észlelését azonnal jelenteni
kell a hatósági állatorvosnak.

1./ Módosította a 12/2003. / XII. 17./ sz. önk. rendelet 1.§.-a 2004. január 1.-i hatállyal
2./ Módosította a 12/2003. / XII. 17./ sz. önk. rendelet 2.§.-a 2004. január 1.-i hatállyal
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Vegyes rendelkezések
16. §.1
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
-

az eb bejelentésére vonatkozó 2.§. és 3.§.-ban meghatározott kötelezettségének nem
tesz eleget
aki a 9.§.-ban meghatározott maximális darabszámot meghaladó ebet tart engedély
nélkül.

17. §.
E rendelet betartását a Polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni és a rendelet megszegése
esetén szabálysértési eljárást kezdeményezni.
18. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunavecse, 1996. április 22.

Szávay Béláné sk.
jegyző

1./ Módosította a 15/2004. / VI. 30./ sz. önk. rendelet 4.§.-a 2004. július 1.-től.

Kovács Péter sk.
polgármester

