GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
9 /2004. /III.30/ rendelete AZ EBTARTÁSRÓL
A rendelet hatálya.
1.§.
A rendelet előírásait Gyöngyösoroszi község illetékmentességi területén kell alkalmazni.
Bejelentési kötelezettség.
2.§.
/1/ A község területén a 3 hónapos kort eléli ebet a tulajdonos, vagy tartója / továbbiakban
ebtulajdonos / nyilvántartásba vétel végett köteles írásban vagy szóban 30 napon belül
bejelenteni a községi Polgármesteri Hivatalban.
/2/ A tulajdonos az eb elhullás át, eladását, végleges elszállítását vagy elvesztését nyilvántartásból való törlése végett 30 napon belül köteles bejelenteni a községi Polgármesteri
Hivatalban.
Az ebtartás szabályai
3.§.
/1/ Közterületen az ebet pórázon kell vezetni, zárt szájkosárral kell ellátni. Az ebet kóborolni
hagyni a község belterületén, felügyelet nélkül utcára bocsátani tilos.
/2/ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
/3/ Az eb éjszaka is kizárólag kiszabadulását biztosan megakadályozó módon bekerített és
lezárt helyen tartható megkötés nélkül.
/4/ Amennyiben az iskola, óvoda, orvosi rendelő vagy más hasonló intézmény szomszédságában
tartott eb a csendet tartósan zavarja, vagy egészséget veszélyeztet, a Polgármesteri Hivatal
kötelezheti az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való eltávolítására. Ha az ebtulajdonos e
kötelezettségének nem tett eleget és az eb eltávolítását a tulajdonos mulasztása miatt rendelték
el, a felmerült költségek a tulajdonost terhelik.
/5/ Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és
az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni.
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4. §.
/1/ Tilos az ebet beengedni, illetve bevinni:
a/ oktatási, egészségügyi és kulturális intézménybe
b/ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézménybe
c/ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területre őrző - védő eb bevihető, ha azt az
ingatlan védelme szükségessé teszi.
Állatvédelmi szabályok

5. §.
/1/ Az ebtulajdonos az ebet kielégítő módon köteles tartani, gondozni, évente veszettség elleni
védőoltásban részesíteni. Megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. Az ebet kínozni
tilos.
/2/ Ha a tulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről megfelelő
módon gondoskodni.
/3/ Az eb tartója köteles:
a/ az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult
hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztése esetén megfelelő igazolásról
gondoskodni.
b/ ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az
oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával, a lakóhely szerinti települési
önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni.
/4/ Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és ennek
megtörténtét az oltási igazolásban is feltüntettetni.
/5/ A védőoltásban nem részesült ebet, - mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes,
valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet - a települési
önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiirtani. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a
település önkormányzat jegyzője az előző évi oltást elmulasztó ebtartót szabálysértési eljárás
megindítása mellett - felszólította a 15 napon belüli pótoltásra, valamint annak igazolását, de e
felszólításban az eb tartója nem tett eleget.
6. §.
/1/ Ha a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásában kapcsolatos egyes feladat és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm..
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rendelet 7 §-a alapján a jegyző az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó köteles
gondoskodni, ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos
költségére a gyepmester végzi el.
/2/ A gazdátlan, kóbor ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő szállításáról a felkérésre
a gyepmester gondoskodik.
Szabálysértési rendelkezések
7. §.1
8. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az
1/2002. /II.22/ ör. Rendelet
A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község Jegyzője gondoskodik.
Gyöngyösoroszi, 2004. március 9.
Szecskő Lászlóné sk.
Jegyző

Tóth Tiborné sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2004. március 30.
Szecskő Lászlóné
jegyző
Záradék:
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet módosítása 2012. május 1-én lép hatályba.
Vernyihel Lívia
polgármester

dr. Mészáros Katalin
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2012. április 27.
dr. Mészáros Katalin
jegyző
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A 7. §-t hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezve: 2012. május 1-től
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