Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009.(IV.01.) rendelete az ebtartásról
A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Rábakecöl Község Képviselő-testülete az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
Ez a rendelet Rábakecöl Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá
az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.
Bejelentés, kötelezettség és nyilvántartás
2. §
A község területén a 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa vagy tartója (a továbbiakban:
ebtulajdonos) nyilvántartásba vétel végett köteles a hatósági állatorvosnak 8 napon belül
bejelenteni.
3. §
Az eb elhullását, eladását, a tartás helyének 3 hónapnál hosszabb ideig tartó megváltozását és
végleges elszállítását a hatósági állatorvosnál az eb nyilvántartásból való törlése végett 8
napon belül, eltűnését pedig haladéktalanul be kell jelenteni.
Ebtartási szabályok
4. §
(1) Az ebtartó köteles évente egyszer a 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – a
felhívásban megjelölt helyen és időben – a hatósági állatorvossal beoltatni. A kötelező
védőoltásért az ebtulajdonos külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni.
(2) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a hatósági állatorvos gondoskodik.
(3) Amennyiben a tulajdonos ebét nem a hatósági állatorvos által szervezett oltáson
oltatja, úgy köteles igazolni a hatósági állatorvosnál az eb oltásának tényét.
(4) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását, vagy ennek igazolását és
azt nem pótolja, az eb kiirtását kell elrendelni kártalanítás nélkül a tulajdonos
költségére.
(5) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban a
hatósági állatorvosnak, vagy a község jegyzőjének bejelenteni.

5. §
Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen
az ebeket pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természetű ebet a marás lehetőségét
kizáró zárt szájkosárral kell ellátni.
6. §
(1) Harapós vagy támadós természetű ebet nappal és éjszaka egyaránt kiszabadulását
biztosan megakadályozó módon kell tartani, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.
(2) Ha harapós vagy támadós természetű eb tulajdonosa az előző bekezdésben foglalt
rendelkezéseket megszegi, írásbeli hatósági figyelmeztetés után a tulajdonossal
szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető és az ingatlanról az eb eltávolítható.
7. §
Amennyiben az iskola vagy óvoda közelében tartott eb a csendet tartósan háborítja vagy
egészséget veszélyezteti, kötelezni kell az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való
eltávolítására.
8. §
(1) Az ebtulajdonos köteles ebét a saját tulajdonát képező ingatlan telekhatárán belül
tartani úgy, hogy azt az eb semmilyen módon ne hagyhassa el.
(2) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a szomszédságban lévő lakók
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.
(3) Lezáratlan udvarban eb tartása csak megkötve vagy kennelben engedélyezett.
(4) Ha az ebtulajdonos az (1) és (2) bekezdésben előírt tartási feltételeket – a jegyző
felszólítása után sem biztosítja – el kell rendelni az ebnek az ingatlanról való
eltávolítást a tulajdonos költségére, és vele szemben szabálysértési eljárás
kezdeményezhető.
Állatvédelmi szabályok
9. §
Ebet kínozni, elhagyni tilos.
10. §
(1) Az ebtulajdonos köteles ebét kielégítő módon tartani, gondozni, megbetegedése esetén
gyógyításáról gondoskodni.
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(2) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről
gondoskodni. E célból eladhatja, elajándékozhatja, az Állatvédő Egyesületnek
felajánlhatja, vagy állatorvossal fájdalommentesen kiirtathatja.
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások
11. §
(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról – gyepmester útján – a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(2) A befogott állatokat 15 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a
szokásos módon közhírré kell tenni.
(3) Amennyiben a befogott eb gazdája felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy a tartási és
befogási költségek megtérítése esetén részére az ebet vissza kell adni.
(4) Amennyiben az eb gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt az
Állatvédő Egyesületnek kell felajánlani, és a tartás költségei az önkormányzatot
terhelik.
Közegészségügyi szabályok
12. §
(1) Az ebtulajdonos köteles:
a.) ebét egészségügyi szempontból megfelelő higiénikus körülmények között tartani,
külső élősködők esetén azok irtásáról gondoskodni,
b.) a bélférgesség gyanúját a hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni, és ha az eb
galandféreggel fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.
(2) A mezőgazdasági állattartó üzemek telepén tartott ebeknél, a pásztor és
vadászebeknél, valamint a lakásban tartott ebeknél minden évben belső élősködőkre
irányuló bélsár vizsgálatot kell végezni. Ha a bélsár vizsgálat eredménye szerint az eb
az ember egészségére különösen veszélyes galandféreggel fertőzött, az ebtulajdonos
nevét és lakcímét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi
Intézetével is közölni kell. A gyógykezelést minden bélférgesség esetén azonnal és
állatorvosi szakellenőrzés mellett kell elvégezni.
13. §
(1) Ha a hatósági állatorvos gümőkorra utaló kóros tünetet észlel, köteles az eb
kártalanítás nélkül történő kiirtásáról haladéktalanul gondoskodni a tulajdonos
költségére.
(2) Gümőkorban beteg eb kiirtásáról a hatósági állatorvos köteles az ebtulajdonos
lakhelye szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi
Intézetét értesíteni.
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(3) Aktív gümőkorban szenvedő személy környezetében élő ebet a környezetvizsgálatot
végző háziorvos köteles bejelenteni az illetékes hatósági állatorvosnak, aki az ebet
gümőkorra irányuló vizsgálat céljából az állatkórházba szállíttatja.
(4) A hatósági állatorvos elrendelheti az undort keltő betegségben szenvedő eb
gyógykezelését vagy kiirtását a tulajdonos költségére.
14. §
(1) Marás esetén a megmart személy köteles megjelenni a háziorvosnál vagy
szakorvosnál, a marás megfelelő orvosi ellátása érdekében.
(2) Az orvos a marás tényéről haladéktalanul köteles értesíteni a területileg illetékes
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetét.
(3) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete hivatalból
felszólítja az illetékes hatósági állatorvost a marást okozó eb 14 napig tartó
megfigyelésére.
(4) A megfigyelés eredményéről a hatósági állatorvos az 5. napon telefonon, a 14. napon
pedig írásban ad jelentést az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi
Intézetének.
(5) A marást okozó ebet a megfigyelési idő (14 nap) letelte előtt kiirtani tilos.
(6) A marást okozó eb esetleges kiirtásáról a megfigyelési idő (14 nap) letelte után a
hatósági állatorvos intézkedik.
15. §
Veszettségnek vagy veszettség gyanújának megállapításáról a hatósági állatorvos köteles az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetét értesíteni.
Szabálysértési előírások
16. §
(1) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet
előírásait megszegi.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására Rábakecöl Község Önkormányzatának Jegyzője
jogosult.
(3) Ismételt vagy különösen súlyos szabálysértés esetén a szabálysértési hatóság
elrendelheti az eb elkobzását.
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Átmeneti rendelkezések
17. §
Az ebtartók e rendelet kihirdetésétől számított 3 hónapon belül kötelesek olyan helyzetet
teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek.
Záró rendelkezések
18. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. április 1-én megtörtént.

Rábakecöl, 2009. április 1.

Dr. Gál László
jegyző
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