Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete az ebtartásról.
Németbánya Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve Magyarország Alkotmányának 32.
cikkében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1.§
Ez a rendelet Németbánya község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá
az ebek felügyeletével megbízott más személyekre /továbbiakban: tulajdonos/terjed ki.

2. Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2.§
(1) A tulajdonos nyilvántartásba végett köteles Németbánya jegyzőjének írásban vagy szóban
30 napon belül bejelenteni:
a) a 3 hónapos kort elért ebet,
b) a már bejelentett tulajdonos személyének változását /pl.: adásvétel és ajándékozás/
c) a más településről behozott ebet,
d)a tulajdonos lakásváltozását,
(2)Az eb elhullását, elidegenitését, végleges elszállítását az eb nyilvántartásból való törlése
végett 30 napon belül, eltűnését, pedig 3 munkanapon belül be kell jelenteni Németbánya
község jegyzőjének.
3. Ebtartási szabályok
3.§
(1)A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet évenként egyszer külön értesítésben közölt napon
a hatósági állatorvosnak be kell mutatni.
(2) A hatósági állatorvos vagy az állat-egészségügyi szakhatóság által megbízott állatorvos
köteles:
a) a bemutatott ebet megvizsgálni és veszettség ellen védőoltásban részesíteni.
b) az oltás megtörténtét, valamint az eb fertőző betegségtől mentességét igazolni.
(3) Ha a bemutatott eb fertőző betegségben szenved, a hatósági állatorvos a rendelet további
részében foglalt közegészségügyi szabályok, valamint a vonatkozó állategészségügyi
előírások szerint köteles eljárni.
/4./ A vizsgálatért és kötelező védőoltásért az ebtulajdonos külön jogszabályban megállapított
díjat köteles fizetni.
/5.,/ A község területén harci ebet tartani tilos.
4.§
(1) Közterületen az ebet a szokásos méretű pórázon kell vezetni, minden ebet zárt szájkosárral
kell ellátni.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

5.§
Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról,
hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, a nyilvános parkot ne szenyezze, Az eb által e területen
okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az ebtulajdonos, illetőleg az eb felügyeletével
megbízott személy köteles gondoskodni.
6.§
Harapós vagy támadó természetű ebet a nap minden szakában csak kiszabadulását, illetve
elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani. A telek, ház
/lakás/bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát/pl.: „Harapós
kutya”/szembetűnően kell elhelyezni.
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe,
élelmiszerraktárba,
b) oktatási, egészségügyi,társadalmi, művelődési intézmények területére,
/ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületbe,
c) diák-és munkásszállásokra,
d) játszótérre,
A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a vakvezető,a rendőrségi és az őr
ebekre.
8.§
(1)Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb:
a) a házban vagy annak szomszédságában levő lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt
ne okozzon,
b) testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
9.§
(1) Az ebtulajdonos köteles az ebet megfelelő módon tartani, gondozni, megbetegedés esetén
gyógyításáról gondoskodni. Az ebet kínozni tilos.
(2) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről
gondoskodni.
4. Közegészségügyi szabályok
10.§
Az ebtulajdonos köteles:
a) az ebét egészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani, külső élősködők
észlelése esetén azok irtásáról gondoskodni,

b) a bélférgesség gyanúját az állatorvosnak bejelenteni, és ha az eb galandféreggel
fertőzöttnek bizonyul, annak gyógykezeléséről gondoskodni.
11.§
(1)Aktív gümőkórban szenvedő személy környezetében élő ebet a környezetvizsgálatot végző
orvos köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak, aki az eben köteles gümőkórra irányuló
vizsgálatot végezni,/végeztetni../
(2)A hatósági állatorvos elrendelheti az undort keltő betegségben szenvedő eb gyógykezelését
vagy kiirtását.
12.§
Eb által okozott embermarást, valamint veszettségre gyanús eb észlelését azonnal jelenteni
kell az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatnak és /vagy a hatósági állatorvosnak.
5. Vegyes rendelkezések
13.§
(1)Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – eredeti
állapot helyreállítás kötelezettsége van.
14.§
E rendelet betartását a Körjegyzőség köteles ellenőrizni,a rendeletben foglaltak megszegése
esetén szabálysértési eljárást kezdeményezni.
15.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 3/1996.
(III.28) önkormányzati rendelet.

Németbánya, 2012. február 29.
Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Kihirdetve: Németbánya 2012. március 1.
Bárány Péter
körjegyző

