Erdőkövesd Község Önkormányzatának
2/1999. (III. 23.) rendelete
az ebtartás szabályairól
Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)1 annak érdekében, hogy a község területén az ebek tartásával összefüggő köztisztasági, közés állategészségügyi szabályok összhangba kerüljenek, továbbá a felügyelet nélkül hagyott,
valamint a nem megfelelően tartott ebek kártételei megelőzhetőek legyenek a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező magánszemélyekre, valamint a székhellyel (telephellyel) rendelkező jogi és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, továbbá az itt ideiglenesen tartózkodó
személyekre (továbbiakban: ebtulajdonosra).
2. §
(1) Az ebtulajdonos köteles az ebét úgy tartani, hogy az
a)a házban (lakásban) vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne
okozzon,
b)emberek vagy állatok testi épségét vagy egészségét ne veszélyeztesse,
c)ne zavarja a közös tulajdonban (használatban) lévő területek, helyiségek megközelítését,
használatát.
(2) Egyes lakóházakban, területeken a szakhatóság és az érdekeltek meghallgatása után az
ebtartás közérdekből korlátozható, vagy megtiltható.
(3) Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben előírt tartási feltételeket nem biztosítja, el kell
rendelni az eb eltávolítását. Az eb eltávolítását kérelemre a jegyző rendeli el. Eljárása során az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit
alkalmazza. Az eb eltávolítás költségei az eb tulajdonosát terhelik.
3. §
(1) Közterületen, a többlakásos lakóházak udvarán, valamint közös használatú helyiségeiben az
ebet szokásos méretű pórázon kell vezetni.
(2) Harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell
ellátni. Veszélyes és veszélyesnek minősített eb legfeljebb 2 m hosszúságú pórázon és
tökéletesen záró, jól rögzített fém szájkosárral ellátva vihető közterületre, illetve az (1)
bekezdésben megjelölt helyiségekbe.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(4) Harapós vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon megkötve kell tartani, a
székhely (telephely), ház bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell
jól látható módon elhelyezni.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt eb éjszaka, kizárólag az eb kiszabadulását biztosan
megakadályozó módon bekerített és lezárt helyen tartható megkötés nélkül.
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(6) Ha a harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa, az (1)-(5) bekezdésekben foglalt
rendelkezéseket megszegi, a jegyző írásbeli figyelmeztetése után szabálysértési eljárást
kezdeményezhet. Ismétlődő esetben az ebet az ingatlanról eltávolítathatja.
4. §
Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletét ellátó más személy köteles gondoskodni arról, hogy az
eb a község közigazgatási belterületét ne szennyezze, illetve a szennyeződést haladéktalanul
köteles eltávolítani.
5. §
(1) Tilos az ebet beengedni illetőleg bevinni
a) élelmiszert árusító helyiségbe,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézményekbe,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) diákotthonba,
e) játszótérre.
(2) Egyes parkokba, területekre az ebek bevitele megtiltható.
(3) A község területén ebtenyészetet, ebmegőrzőt létesíteni csak engedéllyel lehet. Az engedély
kiadása előtt ki kell kérni a hatósági2 állatorvos és a városi tisztiorvos szakvéleményét, illetve a
szomszédos ingatlanok tulajdonosai többségének írásbeli hozzájárulását
(4) Ebeket árusítani csak a városi állatorvos által engedélyezett és kijelölt helyen, állatorvosi
(szakhatósági) igazolással szabad.
6. §
(1) Tilos ebet kínozni, durván bántalmazni, kóborolni hagyni, felügyelet nélkül utcára
bocsátani, el-, illetve sorsára hagyni.
(2) Az ebtulajdonos köteles az ebet kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedés esetén az
állatorvosnak bejelenteni, és gyógyításról gondoskodni, elhullása esetén elföldelését
megfelelően biztosítani, vagy dögkútba helyezéséről intézkedni.
(3) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani köteles elhelyezéséről
gondoskodni.
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások3
7. §
(1) A település belterületén felügyelet nélkül kóborló ebek befogásáról a Képviselőtestület4 –
fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy foglalkoztatásával – köteles gondoskodni.
(2) A község külterületén talált gazdátlan kóbor ebeket a vadászati engedéllyel rendelkező
személyek kötelesek a külön jogszabály szerint lelőni, és ártalmatlanná tételükről intézkedni.
(3) Az ebek befogása injektáló fegyverből kilőtt kábító lövedékkel történik. A befogásról jelen
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jegyzőkönyv készül.
(4) Amennyiben a befogott ebről kétséget kizáróan nem lehet megállapítani, hogy veszettség
ellen be van-e oltva, abban az esetben az eb kártalanítás nélküli végleges elaltatásáról kell
intézkedni.
Módosította az 5/2004. (III. 30.) rendelet. Hatályos: 2004. március 31-től.
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(5) Az (4) bekezdésben meghatározottak szerinti állati élet kioltása csak az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 11-12. §-aiban foglaltak betartásával történhet.
A befogás ideje alatt jelentkező tulajdonos részére – az eb veszettség elleni oltásának igazolása,
és az eljárás során keletkezett költségek arányos részének megtérítése után – az eb visszaadható.
A befogás költségei: az altatószer beszerzési ára, továbbá 5.000,- Ft költségátalány, amely a
befogást végző személy munkadíjának és az injektáló fegyver használatának arányos részét,
valamint a befogott eb elszállításának és ártalmatlanná tételének díját tartalmazza.
8. §
(1) Az ebtulajdonos köteles:
a)a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni, ha az eb a 3 hónapos kort elérte, elhullott, vagy
elveszett, tartási helye megváltozott vagy új tulajdonoshoz került.
b)a 3 hónapos kort betöltött ebet évenként saját költségére veszettség ellen beoltatni.
c)ebét egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, külső élősködők
észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni.
d)bélférgesség gyanúját a hatósági5 állatorvosnak azonnal bejelenteni, és ha az eb fertőzöttnek
bizonyult gyógykezeléséről gondoskodni.
(2) Az évenkénti veszettség elleni védőoltás helyét és idejét a helyben szokásos módon a jegyző
teszi közzé.
(3) Minden ebet az állatorvos előírása szerint belső élősködők (galandférgek, orsóférgek) ellen
– az emberi fertőzések, vagy betegedések megelőzésére is – a tulajdonos költségére kezeltetni
kell. A kezelés évente legalább egyszer a veszettség elleni kötelező védőoltások alkalmával kell
elvégezni
(4) A kötelező védőoltást felhívás ellenére is elmulasztó ebtulajdonos ebét a jegyző
rendelkezése szerint ki kell irtatni.
(5) Embert mart eb tulajdonosa köteles a marás megtörténtét a megmart ember személyi
adatainak közlésével a hatósági6 állatorvosnak és tisztiorvosi szolgálatnak haladéktalanul
bejelenteni.
9. §
A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezéséről a 35/1997. (II.
26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
10. §7
E rendelet alapján szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
a) aki a rendelet 2. – 6. §-aiban előírt ebek elhelyezésére és tartására vonatkozó rendelkezéseket
megszegi,
b) a gazdátlan és kóbor ebek befogását, elszállítását akadályozza.
11. §
(1) Amennyiben undort keltő és emberre is veszélyes betegségben szenvedő eb gyógykezelését
az ebtulajdonos megtagadja, úgy az állatorvos elrendelheti annak kártalanítás mellőzésével
történő elaltatását.
(2) Ha az eb elszállítását, elaltatását az ebtulajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerült
költségek az ebtulajdonost terhelik.
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(3) Embert mart eb hatósági megfigyelésének költségei a tulajdonost terhelik.
(4) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Erdőkövesd, 1999. március 17.
Földi Gyula
polgármester

Dr. Benkár József
jegyző
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1. számú melléklet a 2/1999. (III. 23.) rendelethez
Jegyzőkönyv
felügyelet nélküli eb befogásáról
Készült: 2….. év ……. hó ….. nap …. óra ……..perckor ……………………………
…………………
……………………………….(település, utca, házszám)
Jelen vannak: ………..…………………………….. befogást végző
……………….…………………….. hatósági tanú
…………………….………………..
………………………….…………..
Tárgy: Felügyelet nélküli eb befogása
Rövid tényleírás: ……………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………..……………………………………….…
………………………………………………………..……………………………………………………………...
A befogott eb leírása (fajta, szín, ivar, nagyság, esetleges ismertetőjel):
………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...
A befogott eb tulajdonosa ismert / nem ismert.*
Amennyiben a befogott eb tulajdonosa ismert:
A tulajdonos neve: ………………………………….………………………………………
A tulajdonos címe: ………………..…………………………………………………………
A befogást követő intézkedés:*
- Mivel az ebről kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani, hogy veszettség ellen be van-e oltva, ezért
az eb kártalanítás nélküli végleges elaltatásáról kellett intézkedni.
- A befogás ideje alatt jelentkező tulajdonos részére – az eb veszettség elleni oltásának igazolása, és az
eljárás során keletkezett költségek arányos részének megtérítése után – az ebet visszaadták.
Egyéb megjegyzések: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kmf.
aláírások

*

A megfelelő rész aláhúzandó!

