Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2008. (XII.2.) számú rendelete
az ebtartási szabályokról
-

egységes szerkezetben -

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló
2005. évi CLXXVI. törvényben, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben, továbbá az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.
(V.28.) FM. rendeletben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az ebek tartásának helyi
szabályai megalkotása érdekében a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
/1/

A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók,
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését és biztosítják, hogy az
állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

/2/

A rendelet területi hatálya Sarkadkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.

/3/

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település területén tartott valamennyi ebre.

II. Fejezet
Ebtartási szabályok
2. §.
/1/ Belterületi ingatlanon 3 (három) eb, illetőleg azok szaporulata tartható, a szaporulat
legfeljebb három hónapos korig. Kivétel az ebtenyészet (több szukából álló,
rendszeresen kölykező ebállomány), amennyiben törzskönyvezett állatról van szó, és az
e rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban a tartásukra vonatkozó előírásokat
betartják.
/2/

Az /1/ bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb tartásáról a jegyző dönt, az
ebek tulajdonosának írásbeli kérelme alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell az eb
tartási helyével közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosának, használójának
írásbeli, beleegyező (hozzájáruló) nyilatkozatát.
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/3/

Külterületen korlátlan számban tarthatók ebek, e rendelet, valamint a vonatkozó
jogszabályok előírásainak betartásával.

/4/

Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén minden ebet nyilvántartásba kell venni.
Az ebnyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.

/5/

Az eb tartója köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha az állata:
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott vagy elveszett,
- tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.

/6/

Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a.) minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.
b.) az eboltási könyvet megőrizni, új tulajdonosnak átadni.
c.) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól
pótlását kérni.

3. §.
/1/

Eb közterületen csak felügyelettel tartózkodhat, a felügyeletet ellátó személy által
pórázon vezetve, harapós vagy támadó tenyészetű ebet a harapás ellen szájkosárral
kell ellátni.

/2/

Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét felügyelet nélkül ne
hagyhassa el, közterületen és más ingatlanon tartózkodók életét, testi épségét ne
veszélyeztesse, szabad mozgásukban másokat ne gátoljon, anyagi kárt ne okozzon.

/3/

Az eb által okozott szennyeződéseket az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével
megbízott személy köteles a közterületről azonnal eltávolítani.

/4/

Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy
ház bejáratán szembetűnő helyen erre utaló figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
4. §.

/1/

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
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/2/

Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak legkisebb mérete 2x2 méter.
A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, legalább 1 méter távolságot
kell tartani, a kennelt a szomszéd felől növényzettel vagy más takarással kell ellátni.

/3/

Ebet megkötni a mozgástér biztosítása érdekében, legalább 2 méteres lánccal lehet.

5. §.
Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb
ingatlanról történő kijárását és a kerítés résein a kiharapást megakadályozza. A szabadon
tartott eb számára minden esetben méretének megfelelő, az időjárás viszontagságai ellen
védelmet nyújtó ólat kell biztosítani.

6. §.
Tilos ebet – a vakvezető és jelző eb kivételével – beengedni, bevinni, illetve tartani:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b.) üzletbe, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
c.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
d.) temető, játszótér területére.
7. §.
A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásáról az 1996. évi CVIII. törvénnyel
módosított 1994. évi 17. sz. törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 15/1997.
(III.5.) BM. rendelet és a 15/1997. (III.5.) FM. rendelet rendelkezik.

8. §.
/1/

A közterületen felügyelet nélkül szabadon lévő, elkóborolt, illetve gazdátlan ebet a
Polgármesteri Hivatal befogatja, és elszállíttatja a Gyulai Kutyamenhelyre.

/2/

Az ebeket legalább 15 napig a menhelyen kell tartani.

/3/

A befogott eb a tulajdonos részére a költségek megtérítése és az oltási könyv
bemutatását követően adható ki.
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/4/

15 nap után az eb elhelyezéséről a menhely dönt.

/5/

Ha a tulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, ezt a szándékát köteles
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak, és köteles az elhelyezésről gondoskodni, a
Gyulai Kutyamenhelyre saját költségére elszállítani, vagy elszállíttatni.

III. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
9. §.
/1/1
/2/

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/1995. (V.18.) KT. szám rendelet hatályon
kívül helyezve.

/3/

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Annak az állattartónak, aki e rendeletet
hatályba lépésekor a rendelet szabályaival ellentétes állattartási tevékenységet folytat,
a rendelet előírásainak 2009. június 30-ig kell, hogy eleget tegyen.

Sarkadkeresztúr, 2008. november 20.

Nagy Mihály
polgármester

1

Ilyés Sándor
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Sarkadkeresztúr, 2012. június 21.

Ilyés Sándor
körjegyző

