Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
2/2010. (II. 24.) rendelete
az ebtartás helyi szabályairól

Olaszliszka Község Önkormányzata abból a célból, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe
véve szabályozza az ebtartás rendjét, megállapítsa az eb tartási helyétıl eltérı helyen
tartózkodásának, sétáltatásának szabályait, szabályozza a gazdátlan, kóbor ebekkel
kapcsolatos eljárást, valamint az ebtartással kapcsolatos szabálysértési eljárást a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a következı
rendeletet alkotta.
A tulajdonos kötelességei:
1.§ (1) Az eb tulajdonosa köteles:
a.) az eb megfelelı tartásról, megfelelı tartási körülmények kialakításáról és fenntartásáról,
b.) az eb megfelelıen táplálásáról, ellátásáról,
c.) az állatbetegségek megelızésérıl
d.) az állat megbetegedésekor az állatorvosi ellátás igénybe vételérıl gondoskodni.
(2) Ha az ebtartó a tulajdonában lévı ebet nem kívánja tovább tartani, köteles az eb
megfelelı elhelyezésérıl gondoskodni; tilos a tartani nem kívánt ebet szabadon engedni,
elhagyni.
Az ebtartás rendje:
2.§ (1) Az ebet úgy kell tartani, hogy a tartási helyérıl ki-, illetve elszabadulni ne tudjon, a
kerítést úgy kell kialakítani, hogy a kerítés az eb közterületre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történı bejutását, valamint a kerítés résein történı kiharapását
megakadályozza.
(2) Bekerítetlen, illetve egyéb elektromos védelemmel el nem látott területen ebet tartani nem
lehet.
(3) A harapós, veszélyessé minısített, támadó, agresszív természető kutyák tartási helyének
bejáratánál a kutyára figyelmeztetı, jól látható, feltőnı táblát kell elhelyezni.
3.§ (1) Ingatlanonként két darab eb tartható, kivéve gazdasági tevékenység folytatása
esetében objektum ırzés-védelmi feladatot ellátó ebeket.
(2) Az ebek szaporulata legfeljebb három hónapos korig engedély nélkül tartható,
4.§ Tilos az ebet beengedni, bevinni a vakvezetı kutya, valamint az ırzési, rendvédelmi
feladatot ellátó eb kivételével:
a.) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és kulturális létesítmény,
b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe
c.) temetı területére.
5.§ (1) Az idıjárás viszontagságai ellen az eb méretéhez igazodó kutyaházat, ólat kell
biztosítani.
(2) A szabadban tartott ebek számára biztosítani kell a szabad mozgásteret, ezért
a.) kenneles tartás esetében, a kennel mérete legalább 9 m² alapterülető kell
legyen,
b.) láncos tartás esetében, az ebnek 4 méteres hosszban 2 méteres forgó karabinerrel rögzített
lánca kell (futólánc), hogy legyen.
(3) Eb egy pontban rögzített láncon nem tartható.

6.§ (1) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles a 3 hónapos kort betöltött ebet nyilvántartásba
vétel miatt az önkormányzatoz bejelenteni.
(2) Köteles továbbá bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett vagy tartási helye három
hónapnál hosszabb idıre megváltozott, illetve új tulajdonoshoz került.
(3) Az eb tulajdonosa (tartója) a nyilvántartásba vételi, bejelentési kötelezettségének az alapul
szolgáló tény bekövetkezését követı 15 napon belül köteles eleget tenni.
(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell: az ebtartó nevét, lakcímét, az eb tartási helyét,
nyilvántartási helyét, nyilvántartási számát, fajtáját, születési évét, nemét, hívónevét, színét,
valamint a veszettség elleni utolsó védıoltás idı pontját.

Az eb tartási helyétıl eltérı helyen való tartózkodásának, sétáltatásának szabályai:
7.§ Az ebet csak pórázon vezetve lehet:
a.) közterületre,
b.) közös használatú területekre, udvarokra,
c.) természeti vagy védett természeti területre (vadászkutya kivételével),
d.) közterületnek nem minısülı, mindenki számára nyitva álló, bárki által igénybe vehetı
területre vinni,
d.) közlekedési eszközön szállítani, de csak akkor, ha az eben szájkosár is van.
(2) A harapós, agresszív természető kutyák csak pórázzal és a kutyára felhelyezett
szájkosárral sétáltathatók.
(3) Az ebek által közterületen okozott szennyezıdést (kutyaürüléket) köteles az ebtulajdonos
azonnal eltávolítani.

A gazdátlan, kóbor ebekkel kapcsolatos eljárás:
8. § A közterületen kóborló ebek befogásáról, és befogott ebek ideiglenes elhelyezésérıl az
Önkormányzat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Piac és Közterület felügyeletével
kötött megállapodás alapján gondoskodik.
9.§ (1) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§-ban megállapított rendelkezéseket megszegi.
(2) Meg kell tiltani az ebtartást, ha az ebtartó egy éven belül két esetben az ebtartás
szabályainak megszegésével szabálysértést követ el.

Vegyes rendelkezések:
10.§ (1) Ahol korábban megengedett volt az állattartás, de e rendelet azt korlátozza, vagy
tiltja, az állattartó legkésıbb 2010. április 15-ig köteles az elıírt számra korlátozni, az
állattartás feltételeit biztosítani, illetve az állattartást megszüntetni.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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