Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (VIII.01.) számú rendelete
az ebtartásról
Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdése, valamint az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI törvény (a
továbbiakban: Áeü.) és végrehajtási rendeletei, az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) és
végrehajtási rendeletei, továbbá a települési önkormányzat jegyzőjének az
állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a
kedvtelésből
tartott
állatok
tartásáról
és
forgalmazásáról
szóló
41/2010.(II.26.)Korm. rendeletben foglalt szabályozás alapján, a helyi ebtartás
szabályozására vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Ez a rendelet Szemely község közigazgatási területén tartott ebekre, az ebek
tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre (a
továbbiakban: ebtulajdonos) terjed ki.
Ebtartási szabályok
2. §
(1) Szemely község belterületén házanként három eb tartható (kivételt képez
a szaporítás céljára szolgáló alomból kikerülő egyedek hat hónapos
korukig).
(2) Több lakásos lakóépületben az ebtartáshoz a tulajdonos (házkezelő) és az
ebtulajdonos lakásával bármely irányból közvetlenül szomszédos lakók
hozzájárulása szükséges.
(3) A lakóépület tulajdonosainak hozzájárulása szükséges a lakóépületen
kívül, de a lakóépülethez tartozó telken való kutyatartáshoz is.
(4) Ebet zárt helyen, megkötés nélkül csak zárt udvarban – az utcai gyalogos
forgalom zavarása nélkül – szabad tartani, biztosítva azt, hogy az eb
közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.
(5) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne
zavarja, mások testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt
ne okozzon.
(6) Amennyiben az ebtulajdonos e feltételeket nem tudja biztosítani, úgy az
ebtartást meg kell szüntetni.

(7) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(8) Közterületen az ebtulajdonosnak biztosítania kell, hogy az eb sem embert
sem más állatot harapásával ne veszélyeztessen.
(9) Szájkosarat használni a (8) bekezdésben foglalt végrehajtás érdekében –
ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az
egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
(10)
Az ebtulajodnos köteles gondoskodni arról, hogy a közterületre vitt
gyalogjárdát, sétáló utcát, parkot ne szennyezze be. E területek esetleges
beszennyezése esetén a szennyeződés megszüntetéséről az ebtulajdonos
köteles azonnal gondoskodni.
(11)
Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az
állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly
módon, hogy az állat egészségét ne veszélyeztesse.
(12)
Harapós vagy támadó természetű ebet biztonságos módon kell
tartani és a telek vagy a ház bejáratán a harapós kutyára utaló
figyelmeztető táblát (pl, Harapós kutya) szembetűnő módon kell
elhelyezni.
(13)
.Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó
köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan
határait ne hagyhassa el. A bekerített ingatlanon szabadon tartott eb
esetén az ingatlan kerítése olyan kell legyen, ami az ebnek az ingatlanról
való kijutását és a kerítés résén történő kiharapását megakadályozza.
3.§
(1) Ebet élelmiszer-, vendéglátóegységbe, szórakozóhelyre, egészségügyi
intézménybe, temetőbe, játszótérre bevinni még pórázon is tilos –
kivéve a vakvezető kutya, a rendőrségi és az őr ebek (szolgálati idejében
őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában lévő eb).
Szabálysértési rendelkezések
4.§
(1) Szabálysértést követ el és 10.000 – 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki e rendelet 2-3.§-iban meghatározott szabályokat megszegi.
(2) Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a
Szemely község Önkormányzata az állattartást korlátozhatja, illetve az
állattartás jogát megvonhatja.

Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet 2011.08.01. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzat 8/1999. (IX.03.) számú rendelete.
(3) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Szemely, 2011. július 27.

Fenyvesi Árpád
polgármester

Szauer Tímea
körjegyző

Kihirdetve 2011.08.01.
Szauer Tímea
körjegyző

