HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 3/2013. (I. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

19/1994/VI.13./

RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL
/AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/

1. §
Vác város területén a közegészségügyi- állategészségügyi-, építésügyi-, környezet-és
természetvédelmi szabályok betartása mellett és e rendeletben meghatározott
feltételek mellett szabad ebeket tartani.
2. §
A rendelet hatálya a város közigazgatási területére tejed ki, szabályait a jogi
személyek, a jogi személyiséggel nem rendelezô szervek, továbbá a természetes
személyek állattartására egyaránt alkalmazni kell.
3. §
/1/ Az ebet tulajdonosa - a fegyveres erôk, a rendôrség, a büntetésvégrehajtási, vámés pénzügyôri szervek kivételével - köteles az önkormányzat jegyzôjének az
ügyfélszolgálati iroda útján bejelenteni nyilvántartásba vétel céljából: ha az állat
- a három hónapos kort elérte;
- elhullott vagy elveszett;
- tartási helye három hónapnál hosszabb idôre megváltozott, vagy
- új tulajdonoshoz került.
/2/ Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles a 3 hónaposnál idôsebb ebét évenként
egyszer a saját költségére veszettség elleni védôoltásban részesíttetni.
/3/ Az ebek kötelezô évi védôoltásáról az ebtulajdonosokat a Polgármesteri Hivatal
és a fôállatorvos írásban és hirdetmény útján értesíti.
/4/ Az éves oltási idôszakon túl a 3 hónapos kort elérô ebet tulajdonosa e kor
betöltését követô 30 napon belül minden külön felhívás nélkül köteles
védôoltásban részesíttetni.
4. §
/1/ Közterületen, a többlakásos lakóépület közös használatú területén és
helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni. A harapós vagy támadó természetű
ebeket zárt szájkosárral kell ellátni.
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/2/ A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
5. §
/1/ Harapós vagy támogadó természetű eb az egylakásos családi lakóház bekerített
udvarán is csak zárt kapubejárat esetén maradhat megkötetlenül, de a
közterületre nyíló bejáraton ez esetben is a "Harapós kutya" figyelmeztetô táblát
kell szembetűnô módon elhelyezni.
/2/ Ebet közforgalmi közlekedési vállalat járművén az ott érvényben lévô utazási
szabályzat betartása mellett szabad szállítani.
6. §
/1/ Nem szabad az ebet bevinni, illetôleg beengedni
a. az élelmiszert árusító üzletbe és a piac területére;
b. az oktatási, az egészségügyi-szociális és a kultúrális
intézmények területére;
c. az ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe;
d. a játszóterekre.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az intézmény védelme
érdekében ott tartott ebre és a vakvezetô kutyára.
7. §
/1/ Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni
köteles arról, hogy az eb a gyalogjárdát, a sétányt, a nyilvános parkot, a lakóház
közös használatú területét és helyiségeit ne szennyezze.
/2/ Az eb által e területeken okozott szennyezôdés azonnali eltávolításáról az eb
felügyeletét ellátó személy köteles gondoskodni, s az ehhez szükséges eszközt a
kutya sétáltatása során köteles magánál tartani.
8. §
*/1/A többlakásos lakóépületben lakásonként egy eb tarható a 9. §-ban elôírt
szabályok betartása esetén is.
*/2/Az ebtartáshoz az ingatlan tulajdonosának, bérbeadójának, a többlakásos
lakóház közös használatú udvarán, vagy közös használatú helyiségében történô
tartásához valamennyi tulajdonostárs, társasház esetében a közös képviselô
írásbeli hozzájárulása szükséges.
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Módosította a 28/2000.(X.18.)sz. önk.rend.
/3/ A rendelet 1-2. pontjában foglalt elôírások a rendelet hatálybalépésekor meglévô
ebekre nem vonatkoznak.
9. §
Az eb tulajdonosa a megengedett tartás, ill. hozzájárulás esetén is köteles ebét úgy
tartani, hogy:
a. az eb testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen;
b. a házban vagy annak közvetlen szomszédságában lévô lakók
nyugalmát ne zavarja;
c. az az eb életfeltételeit kínzása nélkül biztosítsa.
10. §
Tenyésztési és kiképzési célból létesítményt kialakítani, fenntartani csak a városnak
a Rendezési Tervekben erre kijelölt részén, engedély alapján szabad.
11. §
/1/ Ebet közterületen csak az erre a célra kijelölt területen szabad póráz nélkül
elengedni. Az eb felügyeletét ellátó személy ez esetben is köteles gondoskodni
arról, hogy az eb e terület határát ne lépje túl, s e területen belül se okozzon
másnak kárt.
/2/ Az ebek futtatására kijelölt területeket e rendelet melléklete tartalmazza.
/3/ A /2/ bekezdés alapján a mellékletben felsorolt területek tisztántartásáról, a
hulladék gyűjtésérôl és elszállításáról, továbbá e területek táblával történô
megjelölésérôl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
12. §
/1/ A nyakörv nélküli gazdátlan, kóbor ebet a Polgármesteri Hivatal által
alkalmazott gyepmester köteles befogni és a gyepmesteri telepre szálltani.
/2/ Az így befogott ebet tulajdonosa az eboltási igazolvány felmutatása esetén nyolc
napon belül kiválthatja, tartási költségeinek megtérítése mellett. Tartási költség
címen minden megkezdett tartási nap után 50.- Ft számítható fel.
/3/ A ki nem váltott eb határidôn túl értékesíthetô, állatvédô alapítvány részére
átadható vagy ennek lehetôsége hiányában kiírtható, melyrôl a gyepmester
gondoskodik. Az eb kiírtására az állategészségügyi szabályzatban meghatározott
módon - a hatósági állatorvos bevonásával - kell gondoskodni.
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/4/ A gyepmesteri telep címe: Vác, Külsô-Rádi út.
/5/ A gyepmester köteles az általa befogott ebekrôl; a tartási napokról; az ebek
kiadásáról; kiírtásáról nyilvántartást vezetni; az állatok értékesítésérôl, a tartási
költségek kifizetésérôl pénzügyi bizonylatot adni és elszámolni.
13. §
A veszett, veszettség fertôzésre gyanus ebek tekintetében az állategészségügyi
szabályok szerint kell eljárni.
14. §
/1/ Az eb tartását meg kell tiltani, ha
a. az ebtartáshoz szükséges feltételek nem biztosítottak, s azt az eb
tulajdonosa felhívás ellenére sem oldotta meg;
b. az ebtartó nem rendelkezik az e rendeletben elôírt engedéllyel vagy
hozzájárulással.
/2/ Az a. pontban meghatározott tiltást akkor lehet kimondani, ha a feltételek hiánya
a közvetlen környezet nyugalmát zavarja, vagy az eb súlyos kínzását
eredményezi.
**/3/ A tiltást az érdekelt kérelmére indult önkormányzati hatósági eljárásban a
polgármester rendelheti el, a kérelmezônek az a./ pontban említett elôzetes
felhívást igazolnia kell.
15. §
/1/* hatályon kívül helyezte 24/2012. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet
/2/
* hatályon kívül helyezte 24/2012. (V. 18.) számú önkormányzati
rendelet
/3/ A rendelet betartását a Polgármesteri Hivatal, a KESZ, a városi gyepmester
ellenôrzi. Az ellenôrzésben történô részvételre a hatósági állatorvos és az ÁNTSZ
felügyelôje felkérhetô.
* Módosította a 4/2000. (II. 25.) sz. önk. rendelet
** Módosította a 28/2000.(X.18.)sz. önk.rendelet
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16. §
/1/ E rendelet a kihirdetését követôen 1994. augusztus 1-jén lép hatályba.
Kihirdetésérôl a helyben szokásos módon a jegyzô gondoskodik.
/2/ Ezzel egyidejűleg az állatok tartásáról szóló a 28/1992/X.19./ rendelettel
módosított 1984. évi 3. sz. rendelet 4. § /1/ bek. b., pontjából az ebekre vonatkozó
rendelkezése hatályát veszti.
/3/ Az állattartási rendelet 14. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
Az ebek tartására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.

BARTOS FERENC SK.
polgármester

DR.KOVÁCS TIBOR SK.

jegyző

INDOKOLÁS
Az ebtartás szabályait még a Tanács által 1984-ben alkotott és 1992-ben módosított
állattartási rendelet határozza meg. E rendelet több helyen túlzott mértékben
tartalmaz kötöttségeket, másrészt nem tartalmaz speciálisan az ebek tartásával
kapcsolatos szabályokat.
Az ebtartás egyre inkább városi jelenség, míg a haszonállatok (különösen áll ez a
nagy használlatokra) tartása visszavonulóban van. Az ebtartás egyrészt kedvtelésbôl
történik, de egyre többen tartanak újból házôrzésre is. Ugyanakkor az ebtartás
gyakran a konfliktusok forrása is, különösen ott, ahol erre megfelelô terület nem áll
rendelkezésre. Ugyanilyen súllyal vetôdik fel a városnak a közönség részére
nyitvaálló területeinek tisztántartása is.
E rendelet két célt is meg kíván oldani:
a.) ahol az ebtartás feltételei fennállnak: megszüntetni a felesleges korlátozást,
b.) ahol konfliktust okozhat, azokat megelôzni és kezelni.
Ezek érdekében feltételrendszert törekszik teremteni, s végsô esetben szankciót
tartalmaz.
A rendelet 1. §-a utal arra, hogy az állattartás, az ebtartás általános feltételeit sok
más speciális magasabb rendű jogszabály is rendezi. E rendelet ezeken túlmenôen a
helyi szabályokat célozza meg rendezni.
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MELLÉKLET
AZ EBTARTÁSRÓL SZÓLÓ
19/1994/VI.13./SZ. RENDELETHEZ

KIJELÖLT KUTYAFUTTATÓ TERÜLETEK
Hiradó Laktanya melletti terület

1/A

Állami tulajdonú út, hrsz.: 1633
A földút város felöli oldalán az illegális szemétlerakás megszüntetése után,
tereprendezéssel alakítandó ki a terület.
Felhasználható terület 200-250 x 10 m
1/B
Kálvária domb melletti terület
Állami tulajdonú kert besorolású, hrsz.:
415
420-425-ig.
A javasolt területet a Kórháztól és a Kálváriától a dombtetô hatékonyan elválasztja,
mert a lejtô város felöli oldalán helyezkedik el.
Hulladékgyűjtés és tereprendezés szükséges.
Felhasználható terület 160-180 x 10-20 m
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1/C
Duna-part feltöltési területe
Állami tulajdonú park besorolású, hrsz.: 3149
A javasolt terület a kiépített parkterület után a rendezetlen töltésterületen van.
Az illegálisan lerakott szemét és töltésanyagok eltávolítása után földmunkagéppel
kialakítható a terület.
Felhasználható terület 200-300 x 10-100 m

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1994. június 13-án megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb
2000. október 18-án) megtörtént.
dr.Kovács Tibor
jegyző

