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az ebtartásról

rmőnyzatának képviselő-testület a helyi önkormanyzatokról szóló 1990. évi
y 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjan az alábbirendeletet

Iszkáa község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá
feligyeletével megbízott más személyekre terjed ki.

2.§

Bejelentési kötelezettség é§ nyilvántartás

Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végeít köteles Is*áz község jegyzőjének 30
napon belül bejelenteni, ha az állat
a) a3 hónapos kort elérte,

i ál elhullott, vagy elveszett,

2 c) tarLast helye 3 hónapnái hosszabb időre megv éltozott,
d) ttj tuIajdonoshoz került.

A bejelentési kötelezettség nern terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, a vám- és
pénnlgy ői szervek, a hatátrőrség által tartott ebekre.

Ebtartási szabályok

3.§
i

(1) Minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból tartott állatok kivételével - a fulajdonosa vagy tartója köteles
évenként - a három hónapos kort elérteket harminc napon belül, Úajd hat hónapon
belÜl ismételten - a saját költségére hatósági állatorvossal veszettség Ó11"n beoltatni.
A kÖtelezó védőoltásért az ebtulajdonos ki.ilön jogszabályban megálapított díjat
köteles fizetrlt.

(2) A veszettség elleni oltás megszervezésé;ről a polgármesteri hivatal gondoskodik.
(3) Amennyiben a fulajdonos elmulasztja az eb kc;Úlező olt1sát vagy-ennek igazolésát,

és azt a hivatal által meghatározott időpontig nem pótolj a, az eb kiirtását korlláqqzás
nélkiil el kell elrendelni.

(5) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban az
állatorvosnak vagy a község jegyzőjének bejelenteni.

4.§

(1) Kcizteruleten, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb
területen az ebetpőrázon kell vezetni.

Q) Az ebet sétáltatni olyan közteíületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja.

1.§



5.§

'o, ebet a nap *in{:| szakában a F.:,?O"O*Tlt^]1|":*
elszabadulását

illetve az eb
Tw"rie"r* megakadályozó mód9n köteles tulajdonosa,

{auu "Étevel 
me gbízott s zemély,ryTi,

{ir:;:;;iiJ;áiüixÁháapósTqáruutalómggf elelőf igyelmeztetőtáblát

;'6ri. t urupOs kutya) kel1 szembetűnően elhelyezni,

6.§

Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megíűrni
'ii'- i""aegforgut*ui' ieuonyotitó nyilvanos helyiségbe, élelmiszert árusító
"' 

helyiséglb",fiu"i"rti|etére,vágőhidra, élelmiszert feldolgozó üzembe,

UőÁka"i,egészség,lgli,műle_lődésíintézményekterületére,
Zi,asyrctf .rgámatiebonyolítóköztntézményekepületébe,
d)játszőtérre, í l. ,__1___^_^1< ^_^^ÁK_.Aniác
Á rá",i tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr
'"u"t 

" 
(szolgálati idejében őrzés_védelmet hivatásszerűen folytató szeryezet

tulajdonában Iévő eb).

7.§

) Ebet tömegközlekedési járművön az érvényben!évő rendelkezések betartása mellett

' szabad szállítani.

tzl ÉÜrmis zer száúIítás1ra szolgéló járművön ebet szállítani tilos,

(1)

(2)

(3)

(4)

Gazdátlanéskóborebeknélkövetendőeljárások

8.§

A közterületen kóborló ebek befogásáról Devecser város Önkormányzata

gondoskodik a gyepmesteri feladatokat eIIátő szakember útjan.

Á befogott aratotát 14 napig feliigyelet mellett kel1 tartani és a befogás tényét a

szokásos módon közbtr-ré kell tenni,

Amennyibe., u u"rogoit_ eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy napi 500

pt_o. Éottreg megéiítése "úér, 
részére a kutyát vissza kell adni.

Amennyibei u t otyu gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, így azt

értékesíteni lehet v'agy" _ ; fllatok védelmére vonatkozó szabályok íigyelembe

vételével - ki kell írtani

9.§

(1) Szabálysértést követ el és 30 000 Ft_ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet

4.,5., 6. és 7.§-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi,

(2) Azzalszemben, aki az 
"u"t 

otta.a. a, az állatbetegségek bejelentésére, megelőzésére

vonatkozó kötelezettségeit elmulasztja, aZ egyes szabálysértésekró szőIő 2I8lI999,

(xII.2s.)Korm.rendeletszabályaiszerintkeileljárni.
(3) A szabálysértési eljárás lefótytatasára Isrkáz_Kiscsősz.községek kőrjegyzője

jogosult.

Átmeneti rendelkezések



ebtartők a rendelet hatályba |épésétőI számított 30 napon belül

ii"iyi.{"rteremteni,hogyárendeletelőírásainakmegfeleljenek,

10. §

11. §

kötelesek olyan

történő\Ez arendelet 2003.julius hó 01 napján lep hatályba,
(T;;;i"i úiro"téséről a kőrjegyzó az önkormányzati hírdető_táblán

kifüggesztéssel gondoskodik . .,1. _.,_ c^ *^)+^ ^1
\ A rendeletet a képviselő_testület a 2003.junius 23_i ülésén fogadta el,

Í Á i"nOa"t kihírd^etésének időpontja 2003, junius 26,
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