Zalaszentgyörgy község Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2001. (XII.28.) számú rendelete az ebtartásról
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján
Zalaszentgyörgy község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja.

Ez a rendelet Zalaszentgyörgy község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az
ebek felügyeletével megbízott más személyre terjed ki.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2. §.
Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles a körjegyzőség hivatalában 30 napon belül
bejelenteni, ha az állat
a. ) a három hónapos kort elérte,
b. ) elhullott, vagy elveszett,
c. ) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
d. ) új tulajdonoshoz került.
Eltartási szabályok
3. §
1. ) Az ebtartó köteles évente egyszer három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen a hatásági
állatorvossal beoltatni. A kötelező védőoltásért az ebtulajdonos a külön jogszabályban megállapított
díjat köteles fizetni.
2. ) A veszettség elleni oltás megszervezéséről - a hatósági állatorvossal egyeztetve - a körjegyzőségi
hivatal gondoskodik.
3. ) A tulajdonos amennyiben az ebét nem a hivatal által szervezett oltáson oltatja, úgy köteles igazolni a
hivatalnál az eb oltásának tényét.
4. ) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását, vagy annak igazolását, és ezt a hivatal
által meghatározott időpontig nem pótolja, az eb leölését kell elrendelni.
5. ) Aki veszett, vagy veszettség gyanús kóbor ebet észlel, köteles azonnal az állatorvosnak, vagy a
körjegyzőnek bejelenteni.

1. ) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy más, bárki által igénybevehető egyéb területen az
állatot pórázon kell vezetni.
2. ) Az ebet olyan közterületen lehet sétáltatni, ahol ezt tábla nem tiltja.
3. ) Az ebet a nap minden szakaszában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan
megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy betartani.
4. ) A telek, a ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető tábla (pl.: harapós
kutya) kell szembetűnően elhelyezni. Biztosítani kell a kapu kulccsal való bezárását.
6. §.

1. ) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni:
a. ) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító üzletbe,
b. ) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére,
c. ) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d. ) játszótérre.
2. ) A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjed ki a vakvezető, a rendőrségi és az őrebekre (szolgálat
idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában lévő eb).
7. §.
1. ) Ebet tömegközlekedési járművön szállítani (szájkosárral és pórázon) az érvényben lévő
rendelkezések betartása mellett lehet.
2. ) Élelmiszerszállításra szolgáló járművön ebet szállítani tilos.
8. §.
1. ) Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken három hónaposnál idősebb kutyából kettő darab
tartható. Ennél több kutya tartása csak külterületen engedélyezett.
2. ) Belterületen, három hónaposnál idősebb kutyából kettőnél többet tartani csak a körjegyzőhöz
benyújtott kérelem alapján kiállított külön engedéllyel lehet.
9. §.
1. ) Szabálysértést követ el, aki a rendelet előírásait megszegi és 10.000.- - 30.000,- forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
2. ) A szabálysértési eljárás lefolytatására a körjegyzőségi hivatal körjegyzője jogosult.

Átmeneti rendelkezések
10. §.
Az ebtartók e rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül kötelesek olyan helyzetet teremteni, hogy
az a rendelet előírásainak megfeleljen.
1. ) Jelen rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.
2. ) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - a körjegyző gondoskodik.

