Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének
6/1995./III.31./ Önk.kt.sz. rendelete
az ebek tartásáról és védelmérıl

Az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján Ócsárd Község
Önkormányzati Képviselıtestülete az ebek tartásáról és védelmérıl az alábbi rendeletét alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Ócsárd Község közigazgatási területére, az ebek
tartására és védelmére.
/2/ A rendelet alkalmazása szempontjából ebtenyésztés a kettı vagy több azonos
fajtájú, különnemő eb szaporítási célból, értékesítés szándékából való tartása.
Bejelentési kötelezettség
2.§.
/1/ A tulajdonos köteles saját adatainak /név, lakcím/ és az eb azonosítási adatainak
/faja, születési év, nem, szín, jelölési szám/ egyidejő közlésével a körjegzyıségen
bejelenteni 8 napon belül az alábbiakat.
-

a 3 hónapos kort betöltött ebet,
ha az eb elhullot, elveszett, vagy új tulajdonoshoz került, illetve tartási
helye 3 hónapnál hosszabb idıre megváltozott,
ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni
védıoltásban, az oltási igazolvány felmutatásával az oltás megtörténtét,
az eb azonosítási jelének elvesztését.

Az azonosítási számot az elsı oltás alkalmával az állategészségügyi szolgálattól
kapja az eb.
/2/ Ha az eb embert mart meg, azt a tulajdonos köteles a körzeti orvoshoz a sérül
személyi adatainak egyidejő közlésével bejelenteni. Az eb megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik.
/3/ Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, azt köteles elsısorban a
területileg illetékes hatósági állatorvosnak vagy a Görcsöny-Ócsárd-RegenyeSzıke Községek Önkormányzati Képviselıtestületeinek Körjegyzıségének bejelenteni. Munkaszüneti napokon a bejelentést az ügyeletes állatorvoshoz köteles
megtenni.

Az ebek tartásának szabályai
3.§.
/1/ Többlakásos lakóépületben lakásonként két eb tartható, valamint a szaporulata
legfeljebb három hónapos korig. Az eb erkélyen nem tartható.
/2/ Ebtenyésztéshez engedély szükséges.
/3/ A tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az
a./ a közegészségügyi és állategészségügyi szempontoknak megfeleljen.
b./ a házban, vagy annak szomszédságában lévı lakók nyugalmát ne zavarja.
c./ anyagi kárt ne okozzon.
d./ testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen.
/4/ A környezetét zavaró ebtartás esetén az ebtartás korlátozható, illetve megszüntethetı.
/5/ Az ebtartó évente egyszer köteles három hónapnál idısebb ebét veszettség
ellen beoltani.
/6/ A tulajdonos köteles az eboltási igazolványt a legközelebbi védıoltásig megırizni.
/7/ Az ebtartó felelıs azért, hogy a veszettség elleni védıoltásnál kapott megkülönböztetı jelzést az eb állandóan viselje, illetve hogy a megkülönböztetı jelzéssel
visszaélés ne történjen.
/8/ Közterületen, többlakásos lakóház udvarán az ebet pórázon kell vezetni.
/9/ Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani.
/10/ Közforgalmat lebonyolító jármővön ebet szállítani szájkosár és póráz nélkül
tilos.
/11/ Az ebet tulajdonosaik akként kötelesek tartani – szükség esetén megkötve,
zárva – hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne
tudjanak.
/12/ Harapós vagy támadó természető ebet biztonságos módon – szükség esetén
megkötve – bekerített és lezárt helyen kell tartani.
/13/ Harapós eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán a harapós kutyára
utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni.
/14/ Ha az eb tulajdonosa a /12/ és /13/ bekezdésben foglalt rendelkezéseket megszegi
az eljáró hatóság írásbeli figyelmeztetés után elrendelheti az ebnek az ingatlanról
való eltávolítását.

/15/ Élelmiszer elárusító üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
játszótérre, egészségügyi intézménybe, iskolába, mővelıdési házba, sportcsarnokba – vakvezetı kutya kivételével – kutyát bevinni nem szabad.
/16/ A felügyelet nélküli és kóbor ebeket a Körjegyzıség által megbízott személy befogja és e célra létesített telephelyre szállítja. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni
a közterületen szabadon engedett ebekre is, kivéve a 4.§. /1/ bekezdés alapján szabadon engedett, valamint a megkülönböztetı jelzéssel ellátott vakvezetı ebekre.
/17/ A befogott, felügyelet nélküli, illetve kóbor ebeket az eb tulajdonosa 3 napon
belül a szállítás és tartási költség megfizetése ellenében kiválthatja.

Állatvédelmi, közegészségügyi szabályok
4.§.
/1/ Valamennyi ebtartó köteles megfelelı életfeltételeket /elhelyezés, táplálás, gondozás/ biztosítani a tartott eb részére.
/2/ Tilos az ebek kínzása, tartós nyugtalanítása, bármilyen módon történı bántalmazása, elhagyása, valamint egymásnak ugratása, viadaloztatása.
/3/ Ha az ebtartó nem kívánja, vagy nem képes az ebet tovább tartani, köteles annak
megfelelı elhelyezésérıl /ajándékozás stb../ gondoskodni.
/4/ Az eb tulajdonosa –a z egyéb elhelyezés hiányában – köteles felajánlani az ebet
az állatvédı szervezetnek, illetıleg – ilyen lehetıség hiányában – az Állategészségügyi telep részére.
/5/ Valamennyi ebtartó állategészségügyi és közegészségügyi szabályoknak megfelelıen köteles az ebek tartásáról gondoskodni.
Szabálysértési rendelkezések
5.§.
Amennyiben a cselekmény más büntetı tényállást nem valósít meg, szabálysértést
követ el az aki ezen rendelet elıírásait megszegi, elsı szabálysértés esetén 1.000.-Fttól 5.000.-Ft-ig, minden további szabálysértés esetén 5.000.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
6.§.
/1/ Az eb tartásához és az eb védelméhez tartozó ügyekben I. fokon a körjegyzı jár el.
/2/ Ebtartással és ebvédelemmel kapcsolatos beadványokat a körjegyzıséghez kell
benyújtani.
/3/ Az ebek tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén egyedi elbírálás
alapján az ebtartást a helyi önkormányzat képviselıtestülete korlátozhatja, illetve
megvonhatja az ebtartás jogát.
7.§.
/1/ E rendelet alkalmazása során eljárásra az államigazgatási, illetve szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók.
/2/ Az egészségügyi, állategészségügyi és az építésügyi hatóságok külön jogszabályban biztosított jogkörét, illetve az állattartásra vonatkozó jogszabályok elıírásait
jelen rendelet nem korlátozhatja.
8.§.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a körjegyzı gondoskodik.
Ócsárd, 1995. március 31.

Szilágyi Imre sk.
polgármester

dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk.
körjegyzı

Az önkormányzat a rendeletet 1995. március 30. napján fogadta el.
A kihirdetés /hatálybalépés/ napja: 1995. március 31.

