Vásárosdombó község Képviselőtestületének
16./2005(IX.15.) Kt számú
rendelete
az ebtartás szabályairól szóló 7/1995. (VIII.1.) számú
rendelet módosításáról egységes szerkezetben
Vásárosdombó község Képviselőtestülete a község belterületén és zártkertjeiben
élő ebek bejelentésére, oltására, tartására és a közegészségügyi, közbiztonsági
előírások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet azon Vásárosdombó község területén lakó vagy ott tartózkodó
magánszemélyekre, a községben telephellyel rendelkező jogi személyekre terjed ki,
kiknek tulajdonában, tartásában (továbbiakban: tulajdonos)3 hónaposnál idősebb eb
van.
A bejelentési kötelezettség, nyilvántartás
2.§.
/1/ Az eb tulajdonosa a Körjegyzőségen haladéktalanul köteles bejelenteni, ha
az állata
a./ a három hónapos kort elérte;
b./ elhullott vagy elveszett;
c./ új tulajdonoshoz került; vagy
d./ tartási helye megváltozott.
A bejelentés elektronikus úton nem gyakorolható.
/2/ Nem kell bejelenteni azokat az ebeket, melyek
a./ 24 óránál kevesebb ideig;
b./ cirkuszi, mutatványos céllal; vagy
c./ kiállítás alkalmával
tartózkodnak a község területén.
/3/ A bejelentett ebekről a hivatalban nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a./ az ebtulajdonos adatait (név, lakcím);
b./ az eb azonosítási adatait (fajtáját, korát, nemét, színét, nevét);

c./ ha van, az eb azonosítási számát;
d./ a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját.
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3.§.
/1/ Minden három hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles évenként
veszettség ellen beoltatni.
/2/ Az évenkénti oltás megszervezése a Körjegyzőség feladata, melynek idejéről
és várható költségeiről a tulajdonosokat hirdetmény formájában
értesíti.
/3/ A Körjegyzőség köteles:
a./ az ebek oltásának elvégzéséhez segítő személyt kirendelni;
b./ az ebnyilvántartást az oltást végző állatorvosnak átadni; valamint
c./ az oltás tényét az oltás helyszínén nyilvántartáson visszavezetni.
/4/ Az oltást végző állatorvos köteles:
a./ az oltásról tulajdonos vagy háziorvos kérésére igazolást adni;
b./ sorba növő ebek tulajdonosának adatait, az eb adatait és az oltás
időpontját a nyilvántartásra felvezetni;
c./ az oltatlan, oltásra kötelezett ebek tulajdonosait a Körjegyzőségen
bejelenteni.
/5/ A Körjegyzőség a védőoltásban nem részesült eb tulajdonosát köteles
felszólítani a mulasztás pótlására, majd eredménytelenség estén a
szabálysértési eljárás megindítása mellett az ebet kártalanítás nélkül
leöletheti.
/6/ Veszettség gyanúja, illetve annak megállapítása esetén az eb tulajdonosa
köteles alávetni magát a hatósági állatorvos intézkedéseinek.
Az ebtartásra vonatkozó szabályok, biztonsági előírások
4.§.
/1/ Az eb tulajdonosa köteles ebét zárt, körül kerített helyen tartani, vagy azt
biztonságos láncon kötve tartani.

/2/ Harapós természetű ebnél ezt a tényt a kerítésen jól láthatóan és jól
olvashatóan jelezni kell.
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szájkosár használata is kötelező.
/4/ Tilos ebet bevinni, illetve beengedni, vakvezető és munkakutya kivételével:
a./ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe;
b./ oktatási, egészségügyi, szociális, egyházi, kulturális intézménybe;
c./ játszótér, közpark és köztemető területére;
d./ bolti, kereskedelmi egységekbe.
/5/ Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb
a./ ne zavarja a házban más lakók nyugalmát; és
b./ ne veszélyeztesse mások egészségét, testi épségét.
Közegészségügyi előírások
5.§.
/1/ Betegség esetén az eb tulajdonosa köteles az ebet elkülöníteni és az
állatorvost haladéktalanul felkeresni.
/2/ Az eb tulajdonosa köteles bejelenteni az állatorvosnak, ha ebe gyanús
viselkedésű kóbor vagy vadállattal érintkezett.
Gazdátlan és kóbor ebekre vonatkozó előírások
6.§.
/1/ Gazdátlan és kóbor ebek bejelentése minden Vásárosdombón élő
állampolgár kötelessége.
/2/ A bejelentést az állatorvosnál vagy a Körjegyzőségen kell megtenni.
/3/ A körjegyző és a polgármester köteles megtenni a kóbor eb befogására vagy
kiirtására vonatkozó intézkedéseket.
/4/ Az ebek kiirtására az Állategészségügyi Telep vagy a Képviselőtestület által
kijelölt személy vagy szerv jogosult.

/5/ A külterületen talált gazdátlan ebeket a vadászfegyverrel rendelkező
személyek kötelesek lelőni és ártalmatlanná tenni.
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7.§.
/1/ Szabálysértést követ el az, aki
a./ elmulasztja az ebre vonatkozó bejelentési kötelezettségét;
b./ elmulasztja ebe kötelező veszettség elleni beoltatását;
c./ megszegi az ebtartási és biztonsági előírásokat;
d./ megszegi a közegészségügyi előírásokat.
/2/ A szabálysértő ellen a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet előírásait kell
alkalmazni.

Záró rendelkezések
8.§.
/1/ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Állategészségügyi
Szabályzatról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendeletben rögzítettek az
irányadók.
/2/ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005.
november 1. naptól kell alkalmazni.
Vásárosdombó, 2005. szeptember 13.
Szabó László
polgármester
Kihirdetve: Vásárosdombó, 2005. szeptember 15.
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