MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2000. (IX.14.) sz.
rendelete
az ebtartásról és a haszonállatnak nem minősülő
állatok tartásának szabályozásáról
(Egységes szerkezetben a 16/2001. (XI.30.) és a 7/2002. (IV.19.) sz. kt. módosító
rendeletekkel.)
Mezőkovácsháza Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.törvény 16. §. /1/ bekezdése alapján az állattartás nem szabályozott kérdéseiről a
következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §.
A RENDELET HATÁLYA
A rendelet hatálya kiterjed mindazokra, akik Mezőkovácsháza Város közigazgatási
területén ebet, valamint azokra, akik a többször módosított 15/1995 (VII.3.)
önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ( haszonállatnak nem minősülő )
állatokat tartanak.
2. §.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
/1/

Az eb tulajdonosa, tartója - a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági
szolgálatok, a büntetésvégrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a határőrség
kivételével - köteles az ebét Mezőkovácsháza Város polgármesterének
(továbbiakban: polgármesternek) bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott
vagy
d) új tulajdonoshoz került.

/2/

Az /1/ bekezdés c) és d) pontja esetében a változást az új tartási hely szerint
illetékes polgármesternek is be kell jelenteni. A bejelentés tartalmazza a
veszettség elleni oltás utolsó dátumát is.
3. §.

A polgármesternek a bejelentett ebekről nyilvántartást kell vezetni, amelyben az
ebtulajdonos adatain kívül (név, lakcím) az eb azonosítási adatainak (fajtáját, születési
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évét, nemét, szinét, ha van, jelölési számát) és a veszettség elleni utolsó védőoltás
időpontját is fel kell tüntetni.
4. §.
/1/

A tulajdonos vagy tartója minden három hónaposnál idősebb ebet köteles
évenként, a három hónapos kort elérteket 30 napon belül – a felhívásban
megjelölt helyen és időben - a saját költségére hatósági állatorvossal veszettség
ellen beoltatni. A kötelezettség vonatkozik a 3 hónapos kora előtt már oltásban
részesült ebekre is.

/2/

A veszettség elleni oltás megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik. Amennyiben a tulajdonos az ebét nem a szervezett oltáson, vagy
nem Mezőkovácsházán oltatja, úgy köteles igazolni a Hivatalnál az eb oltásának
tényét.

/3/

A külföldről vásárolt ebek esetében ha a származási ország veszettségtől mentes
és vakcinázást nem végeznek, az állatok beléptetésétől számított 2 munkanapon
belül a tulajdonos köteles a helyi állatorvossal a veszettség elleni oltást
elvégeztetni és annak megtörténtét a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni.
5. §.
EB, HASZONÁLLATNAK NEM MINŐSÜLŐ ÉS
KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

/1/

Ebek oly módon tarthatók, hogy azok elhelyezésére szolgáló tartási módok
megfeleljenek az állategészségügyi és az ebtartási követelményekben
meghatározott közegészségügyi feltételeknek, valamint az állatok védelméről
szóló jogszabályok előírásainak.

/2/

Egylakásos, egyedi telkes (családi házas beépítésű) ingatlanokon ebek
darabszám korlátozás nélkül tarthatók.
Az őrző, védő és nagytestű fajtákat csak ilyen ingatlanokon, zárható kerítéssel
körülkerített területen lehet tartani, ahonnan a kutya nem szabadulhat ki. A
bejáratnál figyelmeztető kiírást kell elhelyezni, mely a kutya különös
veszélyességére felhívja a figyelmet.
Eb elhelyezésére szolgáló építményt a szomszédos ingatlan lakóépületétől
számított 5 méteren belül elhelyezni nem lehet.

/3/

Tömbtelkeken lévő többlakásos lakóépületekben (tömblakásokban) lakásonként
1 db kistestű társasági eb, illetve annak szaporulata tartható legfeljebb 3
hónapos korig.

/4/

Tilos a lakóépületekben és lakásokban ebet kizárólagosan az erkélyen, loggián
tartani.
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(5)

(Hatályon kívül helyezett rendelkezést tartalmazott.)

/6/

Az egészségügyi okból igazoltan rászorulónak vezető és jelző kutyái számára
hozzájáruló nyilatkozatokat nem kell beszereznie.

/7/

A polgármester ellenőrizheti az ebek tartására vonatkozó szabályok betartását és
ebből a célból helyszinelést is tarthat.

/8/

Az ebtartással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása, elbírálása a
polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester kérésére a kerületi
főállatorvos véleményt nyilváníthat.
6. §.

/1/

Közterületen, többlakásos lakóépület, társaslakóház udvarán, közös használatú
helyiségben a felnőtt ebet pórázon kell vezetni. Harapós, vagy támadó
természetű ebet a harapás lehetőségét kizáró szájkosárral és pórázzal kell ellátni.

/2/

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Jól bekerített ingatlanon eb
úgy tartható szabadon, hogy onnan ki ne juthasson.

/3/

Az eb által okozott károkért az eb tartója a felelős. Az eb tartója alatt az értendő,
aki az eb felügyeletét ellátja.
7. §.

Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy (továbbiakban:
ebtartó) köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületeket, a lakóházak közös
használatú helyiségeit, területét ne szennyezze.
Az eb által e területen keletkező szennyeződést az ebtartó köteles azonnal eltávolítani.
8. §.
/1/

Harapós, vagy támadó természetű eb csak akkor tartható szabadon, ha
kiszabadulását biztosan megakadályozó módon (megfelelően bekerítve, lezárt
helyen pl.: kennel, zárt udvar) oldották meg. A telek, a ház, a lakás bejáratán
harapós kutyára utaló táblát kell elhelyezni, valamint az ingatlant zárva kell
tartani.

/2/

Az eb biztonságos jártatásáról - a fajtájára jellemző mozgásának biztosításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

/3/

Ha a harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa az előző bekezdésben
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foglaltakat megszegi, és az írásbeli hatósági felszólítás nem vezet eredményre:
el kell rendelni az eb eltávolítását az ingatlanról.
/4/

A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásával kapcsolatban a külön
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
9. §.

/1/

Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni (szolgálati ebek és vakvezető kutyák
kivételével):
-

/2/

vendéglátást lebonyolító nyilvános helyiségbe - kivételt képez az a
szálloda, ahol a szálloda tulajdonosa engedélyezi -, élelmiszert árusító
üzletbe, vásárcsarnokba vagy piac területére, élelmiszert feldolgozó
üzembe, élelmiszerraktárba,
oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és sport intézmények
területére,
ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe (kivéve
pályaudvarok),
diákszállásokra, munkásszállásokra,
játszótérre,
strandfürdőbe,
víziközművek területére
a polgármester által táblával megjelölt egyes sétányok, parkok
közterületére.

A tilalom alól kivételt a polgármester engedélyezhet.
10. §.

Élelmiszert szállító járművön ebet elhelyezni tilos. Közforgalmi közlekedési vállalat
járművén a fuvarozási szabályzat szerint lehet ebet szállítani.

11. §.
Amennyiben az iskolák, bölcsődék, óvodák, kórházak, egészségügyi intézmények
telekhatárától 50 méteres távolságon belül tartott eb a csendet ugatásával tartósan
zavarja, kötelezni lehet az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való eltávolítására.
12. §.

5

/1/

Ebtenyészetet - hosszabb tenyésztési múltra támaszkodó ebcsoport
(állatcsoport), amely rendszerint nagyobb kiegyenlítettséget, homogenitást
mutat, mint a fajta általában - a város közigazgatási területén az 5.§. alapján
lehet létesíteni a MEOE (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete)-től
kiváltott telepnévvel (kennelnév).

/2/

Ebmegőrzést (állatpanziót) létesíteni csak kertes családiházakban és
mezőgazdasági rendeltetésű területeken lehet, az 5.§.-ban meghatározott
feltételek megléte esetén, az Állategészségügyi Állomás szakvéleménye alapján,
a polgármester engedélyével.
Az ebmegőrzést létesíteni kívánó köteles közvetlen ingatlan szomszédai írásbeli
hozzájárulását beszerezni.
13. §.

/1/

A rendelet hatálya alá tartozó állatokat kínozni, elcsapni tilos. A tulajdonos
köteles az állatokat jó gazda gondosságával tartani, megbetegedése esetén
gyógyításáról gondoskodni.

/2/

Ha a tulajdonos nem szándékozik az ebet vagy egyéb állatot továbbtartani, ezt a
szándékát köteles a polgármesternek bejelenteni, és köteles elhelyezéséről
gondoskodni, szükség esetén az állatorvos közreműködését igénybe venni, vagy
a gyepmesteri telepre a tulajdonos költségére kiszállítani.

/3/

Ebet kiírtani a tulajdonos kezdeményezésére a hatósági állatorvos véleményét
figyelembe véve, bejelentési kötelezettség mellett lehet.

/4/

Eb hulláját az állattartó saját telkén – évente legfeljebb 50 kg tömegig –
eláshatja. A nagyobb testű állatok hulláját engedélyezett “VH” (veszélyes
hulladék) feliratú állati hulladékgyűjtő helyre, gyepmesteri telepre kell szállítani.
Legelőn állathullát elásni tilos.
14. §.

/1/

Énekes és díszmadarak, díszhalak, valamint a rendeletben nem említett és
közfelfogás szerint háziállatnak tekintett állatok (pl.: macska) tartásához külön
engedély nem szükséges.

/2/

Egzotikus állat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi
Intézete és a városi kerületi főállatorvos szakvéleménye alapján a polgármester
engedélyével tartható, az általuk meghatározott feltételek mellett. Engedély
nélkül tarthatók akváriumban halak, terráriumban teknősök, kisrágcsálók.

/3/

Ezen állatokkal kapcsolatban a rendelet tartási és eljárási szabályait
értelemszerűen alkalmazni és érvényesíteni kell.
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15. §.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
/1/

A polgármester ezen rendeletre adott utasítása alapján a gyepmester a kóbor
ebeket - az eb kimélésével - köteles befogni. A befogott kutyát a
kutyamenhelyen (jelenleg: Battonya gyepmesteri telep) kell elhelyezni. A
kutyamenhelyre elhelyezett állatokról nyilvántartást kell vezetni, és ebben fel
kell tüntetni a befogás idejét, az eb fajtáját, szinét, állapotát, azonossági jelét,
tetoválás, név, cím a nyakörvön, stb. Amennyiben a tulajdonos a befogástól
számított nyolc napon belül nem jelentkezik a kutyamenhelyen elhelyezett
ebeket a gyepmester értékesítheti. Az állatmenhelyen az előírt időtartamon belül
ki nem váltott, illetve nem értékesíthető ebeket 14 napon belül a vonatkozó
előírások szerint, állatorvosi felügyelet mellett ki kell irtani. Az értékesítésről
szintén nyilvántartást kell vezetni, és ebben fel kell tüntetni az értékesítés napját,
a vevő nevét, címét, a vétel árát, az eb fajtáját, szinét és azonossági jelét.

/2/

Nem írthatók ki a különleges jelzéssel ellátott vakvezető, a vizsgajelvénnyel
ellátott, vagy nevet és lakcímet nyakörvön viselő, valamint a 2. § /1/
bekezdésében felsorolt ebek. Ezek tulajdonosait fel kell deríteni, ki kell
értesíteni, részükre az ebet át kell adni, és a költségeket fel kell számítani.

/3/

Az /1/ bekezdésben megjelölt, a kutyamenhelyen őrzött ebeket tulajdonosa a
tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja.

/4/

A külterületen talált - embert veszélyeztető - kóbor ebet és macskát a
vadászfegyverrel rendelkező személyek jogosultak ártalmatlanná tenni,
amennyiben az állat nem tartozik a /2/ pontban foglalt megkülönböztetés alá.
A visszaélésszerű ártalmatlanná tétel esetén a vadászt kártérítési kötelezettség
terheli.

/5/

Ebzárlat veszettség megállapítása esetén a szabadon talált ebeket kártalanítás
nélkül ki kell irtani.

/6/

Betegségre, fertőzöttségre gyanús, elkülönített ebek tartásánál felhasznált
anyagokat, eszközöket, ürüléket, hulladékot külön kell kezelni, hogy azok útján
a fertőzés ne terjedhessen tovább.

(7)

Kutyamenhely Mezőkovácsházán történő létesítése esetén a kialakítási,
fenntartási és működési költségek biztosítására, valamint a gyepmester
foglalkoztatására és felszerelésére szükséges pénzügyi fedezetet az
önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben kell biztosítani.

(8)

A gyepmester munkaköri leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
16. §.
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/1/

Ha az eb embernek sérülést okozott, az ebtulajdonos köteles a sérült személyi
adatait haladéktalanul közölni az egészségügyi szolgálattal és a körzeti
állatorvossal, valamint köteles igazolni azt, hogy a kutya az adott évben
veszettség elleni oltásban részesült.

/2/

Azt az ebet, amely az embernek a sérülést okozta, az illetékes állatorvos az
Állategészségügyi Szabályzat szerint megfigyelés alá köteles helyezni. A
megfigyelést az ebtulajdonos házánál, vagy az általa megjelölt helyen kell
foganatosítani (megkötve, illetve bezárva).

/3/

A rendellenesen viselkedő ebet (fertőzés gyanuja, stb. esetén) a tulajdonos
köteles biztonságosan elzárni és az állatorvost értesíteni.
17. §.

/1/

Aki a szabálysértési jogszabályokban felsorolt tényálásokon túlmenően az e
rendelet 2.§, 5.§ /1/-/5/ bek., 7.§, 9.§/1/ bek, 10.§, 13.§, 14.§/2/ bek, 16.§ /1/
bek, előírásait megszegi szabálysértést követ el, és 10.000.- forintig terjedő
pénzbirsággal sújtható.

/2/

Aki az e rendelet 4.§ /1/ bek, 8.§ /1/ bek. előírásait megszegi szabálysértést
követ el, és 30.000.- forintig terjedő pénzbirsággal sújtható.
A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

/3/

Az ebtartás szabálysértés elkövetése esetén helyszini birság alkalmazásának van
helye, melyre a Városi Rendőrkapitányság és a közterületfelügyelő jogosultak.
18. §.
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

/1/

Az ebtartók a rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül kötelesek
olyan helyzetet teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek.

/2/

(Hatályon kívül helyezett rendelkezést tartalmazott.)
19. §.

Ez a rendelet 2000. október 1-én lép hatályba, kihirdetéséről és helyben szokásos
módon történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.
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A rendelet hatályba lépésével egyidőben az állattartásról szóló többször módosított
15/1995 (VII.3.) önkormányzati rendelet 6.§-a hatályát veszti, és a 7. – 8. §-ok
számozása 6. – 7. §-ra módosulnak.
Mezőkovácsháza, 2002. április 19.

Szekeres Lajos
polgármester

dr. Császi Ferenc
jegyző
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1. sz. melléklet
Gyepmester munkaköri leírása
1./ A gyepmester a Polgármesteri Hivatal alkalmazottja, akinek munkáját a városi
állatorvos felügyeli és ellenőrzi.
2./ A gyepmestert munkája végzésekor hatósági személynek kell tekinteni.
A gyepmester feladata:
1./ Munkanapokon reggel és este végigjárja a város területét, a kóbor ebeket befogja, a
talált szerves hulladékokat összeszedi és ártalmatlanná teszi.
2./ A befogott ebeket kutyamenhelyen helyezi el, ahol 14 napig tartja azokat, ez idő alatt
az ebek állatorvosi megfigyelés alatt állnak.
3./ A befogott ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
- az ebek befogási helyét, idejét, színét és nemét,
- az új tulajdonos adatait,
- a kiadás vagy kiirtás napját,
- egyéb állatorvosi bejegyzéseket.
4./ Az állatok helyét naponta köteles takarítani, ebeket naponta megetetni, valamint
vizet adni nekik.
5./ A ketreceket kitelepítéskor takarítja és 3 %-os formalin oldattal fertőtleníti.
6./ Gondoskodik a telep zártságáról, ahol idegen személy nem tartózkodhat.
7./Az ebeket 14 nap után ki kell irtani, vagy ha tulajdonosuk elviszi őket köteles
megtéríteni a tartási és kezelési költségeket.
8./ A kóbor ebek tulajdonosaival szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet
9./ Az ebeket sintérhurokkal vagy hálóval fogja be, a beszállítást pedig ketreccel ellátott
kocsin végzi.
10./ Az állatok kiírását humánus módon, állatorvosi felügyelet mellett végzi.
11./ A hullák és egyéb szerves hulladékok ÁTEV-konténerbe kerülnek.
12./ Naponta két alkalommal fix időpontban a telepen tartózkodik, hogy megtalálható
legyen. Ezt az időpontot táblán a telepen és a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztve jelzi.
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13./ A Polgármesteri Hivatalban bejelentő naplót tart az esetleges kóbor ebek vagy állati
hullák lakosság részéről történő bejelentésére.
14./ Az év folyamán elvégzi a kutyák összeírását a város területén, ami az oltásnál
használt eblajstrom alapját képezi.
15./ Segédkezik az eboltásnál és az ebrendészeti eljárások alkalmával az állatorvosnak.
16./ Felel a gondjára bízott eszközök állapotának megóvásáért.
17./ A gondjára bízott eszközöket csak a munkakörével összefüggő feladatok ellátása
érdekében használhatja.
18./ Évente részt vesz orvosi vizsgálaton és munkavédelmi oktatáson.

