BALATONSZEMES KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20 / 2002. (XI. 15.)
RENDELETE

AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

Balatonszemes Község Önkormányzatának
20/2002.(XI.25.) számú rendelete
az ebek tartásáról
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv.16.§. (1) bekezdésében kapott felahatalmazás alapján Balatonszemes
község területén az ebek tartásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:
Általános rendlekezések
1.§.
E rendeleti szabályozás célja, hogy meghatározza a község területén az ebtartással
kapcsolatos legfontosabb szabályokat.
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed Balatonszemes Község közigazgatási területén minden természetes
és jogi személyre, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra – a továbbiakban
ebtartókra.
Az ebtartás szabályai
3.§.
(1) A község területén a három hónapos kort betöltött ebet a tartója köteles bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalhoz hatósági nyilvántartásba vétel végett.
(2) Az eb tartója az eb elhullását, eladását, vagy végleges elajándékozását a
nyilvántartásból való törtlés céljából 30 napon belül köteles bejelenteni az (1)
bekezdésben meghatározottak szerint.
4.§.
(1) Minden három hónapnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálat céljából tartott állatok kivételével – a tartója kötzeles évenként – a három
hónapos kort elérteket harminc napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a
saját költségére hatósági állatorvossal veszettség ellen beoltatni.
(2) A község területén csak veszsettség ellen beoltott ebet lehet tartani.
(3) Az ebtartó köteles:
-

az eboltási igazolást a legközelebbi védőoltásig megőrizni és az ellenőrzésre
jogosult hatóságnak bemutatni,
ha az eb nem a tartója állandó lakhelyén részesült veszettség elleni
védőoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakhelye
szerint ileltékes hatósági állatorvosnak bejelenteni köteles.

5.§.
(1) Az ebtartó úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne
veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon se
személynek, se közösségnek. Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
bekerített területről el ne kóborolhasson, szomszédos ingatlanra-, közterületre ki ne
mehessen.
(2) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, illetve szociális intézmény közelében
tartott eb a csendet tartósan háborítja, s ezzel az érintett intézmény működését zavarja,
az eb eltávolítását kell elrendelni az ingatlanról.
(3) Ha a kutya harapós, vagy támadó természetű, a lakósház bejáratánál jól látható ehlyen
a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
6.§.
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani:
a./ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe kivéve, ha ott az elhelyezés
megfelelő feltételei biztosítottak,
b./ üzletbe, piac területére, élelmiszer szakáruházba,
c./ oktatási, egészségügyi, kutúrális intézmény területére
d./ ügyfélforaglmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e./ játszótérre, homokozók területére,
f./ a strandok területére (a felsoroltak alól kivételt képeznek az őrző, vakvezető,
illetve munkakutya feladatot ellátó ebek).
(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.
7.§.
(1) Közterületen az ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell veetni. A rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott ebeket 6 hónapos kortól, valamint a harapós,
vagy támadó természetű ebeket szájkosárral is kötelező ellátni.
(2) A 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása
kötelező.
(3) Tilos ebet sétáltatni május 1-tőls zeptember 30-ig közvetlen vízparti területeken,
starndokon és minden táblával kijelölt területen.
(4) Az eb tartója köteles a közterületről az eb ürülékét eltávolítani.
8.§.
(1) E rendelet hatálya alá tartozó területen ebtenyészet létesítésére és fenntartására – a
Siófoki Tisztiorvosi Szolgálat előzetes hozzájárulásával – a polgármester adhat
engedélyt.

(2) Többlakásos lakóház közös udvarán ebtenyészet nem engedélyezhető.
(3) Az ebek tenyésztéséhez a magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének területi
szervezete, illetve az Állategészségügyi Állomás engedélye is szükséges.
(4) Embert megmart, megharapott eb tartója – valamint a megsérült ember –
haladéktalanul köteles bejelentést tenni a körzeti állatorvosnak, illetve az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az eb megfigyelésével, kivizsgálásával
kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik.
(5) A jegyző köteles elrendelni annak az ebnek a kiirtását, amelyet:
- a tulajdonosa veszettség ellen – a meghirdetett pótoltáson sem oltatott be,
- a hatósági állatorvos gűmőkórosság nyilvánított.
9.§.
(1) Ha az ebtartó nem kívánja ebét tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről
(eladás, elajándékozás, stb.) gondoskodni.
(2) Az eb tartója – egyéb elhelyezés hiányában – köteles felajánlani az ebet az Állatvédő
Egyesület, illetve Gyepmesteri telep részére, aki a felajánlott ebet köteles átvenni.
(3) Szakhatósági vélemények alapján – ha annak indoka fennáll – az ebtartás
korlátozható, illetve megtiltható.
(4) A község területén talált gazdátlan, kóbor, illetve közterületen szabadon engedett ebek
(vakvezető kivételével) befogása és elszállítása a Gyepmesteri-tepel feladata.
(5) A befogott ebet tartója a tartási költségek megtérítése mellett 15 napon belül
kiválthatja.
(6) A befogott, 15 nap után ki nem váltott ebekkel a – Gyepmesteri Tepel szabadon
rendelkezik.
(7) A befogott eb ismertté váló tartója ellen az eb elhagyásának szándéka miatt
szabálysértési eljárás kezdeményezhető.
Záró rendelkezések
10.§.
(1) Az e rendeletből következő végrehajatás elrendelése érdekében a polgármestert
intézkedik az Államigazgatási Eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV.tv.
VIII. fejezetében foglaltak alapján.
(2) Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
megszegi az e rendelet
3.§. (1) bekezdés,
4.§. (1), (2), (3), bekezdés,
5.§. (1), (2), (3), (4) bekezdés,

6.§. (1), (2) bekezdés
7.§. (1), (2), (3), (4) bekezdés,
8.§. (4) bekezdés,
9.§. (1), (3) és (7) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az ebet, amellyel a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni. Az elkobzott ebet a
Gyepmesteri Telepre kell szállítani, amely azzal szabadon rendelkezik.
(4) E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 11/1997.(VI.16.) számú
rendeletének 5.§-a hatályát veszti.
(6) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján a rendelet
kifüggesztésével gondoskodik.
Balatonszemes, 2002. november 25.

Dr.Zóka László
jegyző
Záradék:
E rendelet 2002. november 25-én kihirdetésre került.
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polgármester

