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Csanádpalota nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának /1/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az ebtartásról szóló 10/2002. (IV. 29.) ÖR. rendeletének
módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
E rendelet hatálya kiterjed a Csanádpalota nagyközség közigazgatási területén tartott és
található ebekre, valamint azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre, akik ezen ebekkel rendelkezni jogosultak (a továbbiakban:
ebtartó).
Az ebtartó kötelezettségei
2. §.
(1) Az ebtartó úgy köteles ebét tartani - szükség esetén megkötve, zárt helyen -, hogy az
elkóborolni, felügyelet nélkül közterületre kijutni ne tudjon, az más testi épségét ne
veszélyeztesse és anyagi kárt ne okozzon.
(2) Az ingatlan (lakás, telep, családi ház) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő
figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az ebtartó köteles gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Az ebtartó köteles eboltás alkalmával az állatorvostól térítés ellenében átvett eboltást
igazoló bilétát az oltott eb nyakában elhelyezni.
(5) Az eb tartója évente egy alkalommal köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és
ennek megtörténtét az orvosi igazolásban is feltüntettetni.
Ebek közterületen való tartózkodása
3. §.
(1) Közterületen az ebet – a pásztoreb kivételével - biztonságos vezetésre alkalmas pórázon
kell vezetni. Nagytestű ebek esetén szájkosár használata kötelező.
(2) A közterületen csak oltási bilétával ellátott eb tartózkodhat.
(3) 14 éven aluli gyermek – a vakvezető vagy jelző eb kivételével - ebet nem vezethet.
Ebek futtatása
4. §.

(1) Ebet szabadon futtatni a lovaspálya területén lehet. Az ebet futtató köteles gondoskodni
arról, hogy az állat a lovaspálya területét ne hagyhassa el.
- 2 (2) A futtatásról az a 14 éven felüli személy gondoskodhat, aki szükség esetén képes az
ebét féken tartani. Veszélyes ebet (pit bull terrier és keverékei) futtatni nem lehet.
Tiltó rendelkezések
5. §.
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott tartani:
a) nevelési - oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és művelődési intézménybe,
kegyeleti helyre,
b) játszótérre,
c) ügyfélforgalmat bonyolító középületbe,
d) kereskedelmi és vendéglátó egység helyiségeibe,
e) piac területére,
kivéve: a vakvezető vagy jelző ebeket, a rendőrségi és őrző kutyákat.
(2) A közterületen oltási biléta nélkül tartózkodó ebeket kóbor ebnek kell tekinteni.
Ebek tartása
6. §.
(1) Ebmarás esetén az eb tartója, valamint a megsérült ember haladéktalanul köteles
bejelentést tenni a hatósági állatorvosnak, illetve háziorvosnak. Az eb megfigyelésével és
kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek az eb tartóját terhelik.
Elhullott ebek
7. §.
(1) Az elhullott eb tetemének az elhullás helyén történő / 25 kg súlyhatárig / elföldeléséhez
nincs szükség állatorvosi engedélyre.
(2) Az elhullott eb tetemét az ebtartó a helyi önkormányzat által üzemeltetett dögterén a
nyitvatartási idő alatt helyezheti el. Az elhelyezés díjmentes.
(3) A külterületen talált gazdátlan, kóbor ebeket a vadászati joggal rendelkező személyek
kötelesek a külön jogszabály szerint lelőni és ártalmatlanná tételükről intézkedni.
Szabálysértési rendelkezés
8. §.
(1) Aki a jelen rendeletnek

a.) az ebtartó kötelezettségeire vonatkozó, a 2. §-ban,
- 3 b.) az ebek közterületen való tartózkodására, futtatására vonatkozó, a 3., 4. és az 5. §ában, valamint
c.) az ebtartásra vonatkozó, a 6. §-ban
előírt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
9. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a.) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
b.) az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény,
c.) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény,
d.) az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet,
e.) a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról, és a tartás engedélyezésének
szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet,
f.) az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,
g.) a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.
31.) Korm. rendelet,
h.) az egyes szabálysértésekről szóló 2/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet,
i.) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet,
j.) a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
előírásait kell alkalmazni.
Csanádpalota, 2004. március 25.
Perneki László polgármester
távollétében:
Kovács Sándor
alpolgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a
közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2004. március 29.
Erdélyi Sándorné dr.
Jegyző

INDOKOLÁS
Csanádpalota nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
az ebtartásról szóló
10/2002. (IV. 29.) ÖR. rendeletének
módosításáról és egységes szövegéről szóló
16/2004. (III. 29.) ÖR. rendelethez

Általános indokolás
Az állatok védelméről és kíméletéről, tartásáról, nyilvántartásáról, az állategészségügyről
külön - külön magasabb szintű jogszabály rendelkezik. Jelen rendelet-tervezet a helyi
viszonylatban indokoltnak tartott szabályozást tartalmazza.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet tárgyi és személyi hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz
Az ebtartó kötelezettségeit rögzíti.
3. §-hoz
Az ebek közterületen való tartózkodásának szabályait tartalmazza.
4. §-hoz
Az eb futtatására kijelölt helyet határozza meg.
5. §-hoz
Tiltó rendelkezéseket tartalmaz.
6. §-hoz
Az ebmarás esetén követendő eljárás rendjét szabályozza.
7. §-hoz

Az elhullott ebbel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
- 2 8. §-hoz
Szabálysértési rendelkezéseket tartalmazza.
9. §-hoz
Hatályba léptető és eljárási rendelkezéseket tartalmaz.
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