Értény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2007.(IV.13.) számú rendelete
az ebtartásról
(módosítással egységes szerkezetben)
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Ez a rendelet Értény Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek
felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki feladatuk ellátása során:
- Rendőrség, Honvédség, Polgári Védelem, Vám és Pénzügyőrség, valamint közfeladatot ellátó
civil szervezetek szolgálati célra használt ebeire
- a vak-vezető ebekre
Ebtartási szabályai
2. §
(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az
ebet pórázon kell vezetni.
(2) Az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat és ezek keverékeit, valamint a harapós, támadó természetű
ebeket csak pórázon és a marás lehetőségét kizáró szájkosárral lehet közterületen vezetni
(3) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja.
3. §
Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az
eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által e területen keletkező szennyeződés eltávolításáról az
ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni.
4. §
(1) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy:
- ne zavarja a környezetében élők nyugalmát
- ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat
- ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét,
- ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat.
(2) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan
megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani.
(3) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl. harapós
kutya) kell szembetűnően elhelyezni.
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
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5. §
(1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, piac
területére, vágóhidra, élelmiszert feldolgozó üzembe,
b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) játszótérre.
6. §
(1) Ebet tömegközlekedési járművön póráz és szájkosár nélkül szállítani tilos.
(2) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások
7. §
(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Értény Község Önkormányzata gondoskodik.
(2) Gazdátlan és kóbor ebnek tekintendő a közterületen szabadon engedett eb is.
(3) 1A befogott állatokat 14 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a helyben szokásos
módon közhírré kell tenni.
(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt értékesíteni lehet vagy
- az állatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével – kártalanítás nélkül ki kell irtani.
(5) A gazdátlan és kóbor ebeket az önkormányzat hivatalában lehet bejelenteni.
Szabálysértési rendelkezések
8. §
Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható – amennyiben magasabbrendű
jogszabály másként nem rendelkezik - az aki, a 2. §, 3. §, 4. §, 5. § és 6. §-aiban foglalt rendelkezéseket
megszegi.
Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) Az ebtartók a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül kötelesek olyan helyzetet
teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek.
10. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Máj Zoltán
polgármester
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Fábián Péter
körjegyző

Mód.: 10/2007. (V. 25.) ör. 1. §-a, hatályos 2007. V. 25-től
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Záradék:
A rendelet 2007. április 13. napján kihirdetve.
Értény, 2007. április 13.
Fábián Péter
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. 05. 25.
Értény, 2007. 05. 25.
Fábián Péter
körjegyző

1. sz. melléklet
Munkakutyák közül
Airdale terrier
Angol bulldog
Bernáthegyi
Boxer
Bullmasztiff
Bullterrier
Dobermann
Dog
Eurázsiai
Hovawart
Ír farkaskutya
Leonbergi
Nápolyi masztiff
Német juhászkutya
Rhodésiai ridgeback
Rottweiler

Sarlplaninac
Schnauzer
Újfounlandi
Tervueren
Lakenois
Malinois
Fila braziliero
Orosz fekete terrier
Pittbull terrier
Amerikai staffordschire terrier
Moszkvai őrkutya
Bordeaux-i dog
Argentin dog
Amerikai bulldog
Kanári szigeteki masztift
Cane corso
Flandriai buuvierre

Pásztorkutyák közül
Berni pásztorkutya
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Briard
Kaukázusi juhászkutya
Közép-ázsiai juhászkutya
Komondor
Kuvasz
Pireneusi hegyikutya
Vadászkutyák közül
Drótszőrű magyar vizsla
Drótszőrű német vizsla
Vérebek közül
Angol véreb
Bajor hegyi véreb
Hannoveri véreb
Terrierek közül
Jagd terrier
Társasági kutya
Francia bulldog
A felsorolt fajták bármilyen keverékei, valamint az 50 cm marmagasságnál nagyobb méretű megállapíthatatlan
fajtájú keverékek.
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