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Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az ebtartásról 4/2008. ( III.1.) rendelete 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §. 

 

E rendelet hatálya kiterjed Rimóc község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, az ebek 

felügyeletével megbízott más személyekre, továbbá mindazon személyekre, akik a község területén 

ideiglenesen tartózkodnak ugyan, de cselekményükkel megsértik az ebtar-tás általános szabályait. 

 

Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 

 

2. §.  

 

(1) Az eb tulajdonos myilvántartásba vétel végett köteles Rimóc község jegyzőjének 30 napon belül 

belejenteni, ha az állat 

a./ a 3 hónapos kort elérte, 

b./ elhullott, vagy elveszett, 

c./ tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott , vagy  

d./ új tulajdonoshoz került. 

 

(2) A  b./, c./, d./, pontokban foglaltak bejelentését a szomszédokkal igazoltatni kell, a tényeket az 

állatorovos a helyszínen ellenőrizheti. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási hely jegyzőjének is be kell jelenteni. A 

bejelentés tartalmazza a veszettség elleni legutóbbi oltás időpontját is. 

 

 

Ebtartási szabályok 

 

3. §.  

 

(1) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:  

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laburatóriumi 

vizsgálati célból tartott állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint 

1. A három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

2. az első oltást követően 6 hónapon belül, 

3. azt követően évenként; 

b) az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzséét ellenőrző hatósági állatorvos 

vagy rendvédelmi szert felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az 

új tulajdonosnak átadni; 

c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlását kérni. 

 

(2) A veszettség elleni védőoltás szervezett megtartásáról a kerületi főállatorvos kijelölése 

alapján a körjegzői hivatal (továbbiakban: a hivatal) gondoskodik. 

 

(3) Abban az esetben ha a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását nem pótolja, a jegyző értesítése 

lapján, a kerületi főállatorvos határozatban elrendeli az eb állami kártalanítás nélküli leöletését. 

 

(4) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban az állatorvosnak vagy a 

jegyzőnek bejelenteni. 
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4. §.  

 

(1) Ebek csak elkerített helyen vagy megkötve úgy tarthatók, hogy azok más vagy mások  

nyugalmát ne zavarják, testi épségét ne veszélyeztessék. 

 

(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! 

Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyet, illetve az 

ingatlan határait ne hagyhassa el. 

 

(3) Aki harapós kutyát tart a telke, háza bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell 

szembetűnően elhelyezni. 

 

5. §.  

  

      Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az eb veszettség elleni védőoltását igazolni, kétség 

esetén az ebet állatorvossal meg kell vizsgáltatni, a vizsgálat költségeit a tulajdonos viseli. 

 

6. §. 

 

(1) Tilos ebet – vakvezető kutya kivételével – beengedni, illetve bevinni a vendégforgalmat lebonyolító 

nyilvános helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe. 

 

(2) Vakvezető kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: 

 

a./ oktatási, egészségügyi, szociális, kutlurális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre. 

b./ ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe 

c./ játszótérre 

d./ parkokba 

 

(3) Tömegközlekedési járművön ebet csak szájkosárral, pórázzal és az érvényben lévő köz- 

      lekedési szabályok betartásával lehet szállítani. 

 

(4) Ebet közterületre felügyelet nélkül kiengedni nem szabad. 

 

7. §. 

 

(1) A község közigazgatási területén háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül –  

legfeljebb 2 db – és egyszeri szaporulatot 3 hónapos korig – tartható, az ebtenyészet kivételével. 

 

(3) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásának részletes szabályait külön jogszabályok 

szabályozzák 

 

8. §. 

 

(1) Az ebtulajdonos köteles gondoskodni az ebek megfelelő tartásáról, etetéséről, gondozá- 

sáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelke- 

zésekeet megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gon- 

doskodni. 

 

Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások 

 

9. §. 
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(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Rimóc Község Önkormányzata gondoskodik. 

 

10. §. 

 

* 

 

11. §.  

 

(1) Ez a rendelet 2008. március 01 – én lép hatályba. 

(2) E rndelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/1997 (III.21.) rendelete. 

 

Rimóc, 2008. február 25 

 

 

 Beszkid Andor  s.k    Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia s.k. 

           polgármester        körjegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve 2008. február 28. 

 

Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia s.k 

körjegyző 

 

 

 
Kiadmány hiteléül: 


