LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2003. (I. 16.) számú
RENDELETE
az ebtartásról
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Ez a rendelet Lad Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével
megbízott más személyekre terjed ki.
A rendelet célja. olyan magatartási szabályok elıírása kutyatartók számára, amelyek rendeltetése az, hogy az
állattartás mások, a szomszédos lakások lakóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak a nyugalmát, biztonságát,
testi épségét ne veszélyeztesse.
2. §
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles Lad Község Körjegyzıségének 30 napon belül bejelenteni, ha
az állat
a) a 3 hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye 3 hónapnál hosszabb idıre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
Ebtartási szabályok
3. §
(1) Minden három hónaposnál idısebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok
kivételével - a tulajdonosa, vagy tartója köteles évenként - a három hónapos kort elérteket harminc napon belül,
majd hat hónapon belül ismételten - a saját költségére hatósági állatorvossal veszettség ellen beoltatni, és a
beoltás tényét a Körjegyzıségnél igazolni.
A kötelezı védıoltásért az ebtulajdonos külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni.
(2) A veszettség elleni oltás megszervezésérıl a Körjegyzıség gondoskodik.
(3) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelezı oltását vagy ennek igazolását, és azt a Körjegyzıség által
meghatározott idıpontig nem pótolja, az eb kiirtását az ebtartó költségére el kell elrendelni. Az eb kiirtását a
Körjegyzıség az 1957. évi IV. tv. Szerinti államigazgatási határozattal rendeli el, a kiirtást a jogerıs határozat
alapján a hatósági állatorvos foganatosítja.
(5) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsısorban az állatorvosnak vagy a
Körjegyzıségen bejelenteni.
(6) Tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálat céljára ebek csak az erre irányadó külön jogszabályi feltételek
szerint tarthatók, a jogszabályi feltételek meglétét az ebtartó az ebtartás megkezdése elıtt köteles a
Körjegyzıségnél igazolni.
4. §
(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehetı egyéb területen az ebet pórázon kell
vezetni.
(2) Az ebet sétáltatni még az (1) bekezdésben írt feltételek megléte esetén is csak olyan közterületen szabad, ahol
ezt tábla nem tiltja.
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5. §
(1) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon
köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani.
(2) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát (pl. harapós kutya) kell
szembetőnıen elhelyezni.
6. §
(1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtőrni
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe,
b) oktatási, egészségügyi, mővelıdési intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) játszótérre,
e./ ahol ezt külön tábla tiltja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezetı, a rendırségi és az ır ebekre
(szolgálati idejében ırzés-védelmet hivatásszerően folytató szervezet tulajdonában lévı eb).
7. §
(1) Ebet tömegközlekedési jármővön az érvényben lévı rendelkezések betartása mellett szabad szállítani.
(2) Élelmiszer szállítására szolgáló jármővön ebet szállítani tilos.
8. §
Belterületen lévı, egyedi beépítéső lakótelken 3 hónaposnál idısebb kutyából legfeljebb 4 db tartható. Ennél több
kutyát tartani - az általános ebtartási szabályok betartásával - csak külterületen szabad, illetve belterületen
tenyészetnek minısül, külön engedélyköteles.
9. §
(1) Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2., 3., 4., 5., 6. 7, .8. §-aiban
foglalt rendelkezéseket megszegi.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitıl eltérıen, azzal szemben, aki az ebek oltására, az állatbetegségek bejelentésére,
megelızésére vonatkozó kötelezettségeit elmulasztja, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására Lad Község körjegyzıje, illetve az általa felhatalmazott köztisztviselı
jogosult.
Átmeneti rendelkezések
11. §
(1) Az ebtartók a rendelet hatályba lépésétıl számított 30 napon belül kötelesek olyan helyzetet teremteni, hogy a
rendelet elıírásainak megfeleljenek.
12. §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a
jegyzı gondoskodik.
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