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Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az állattartásról, az eb tartásról és az eb összeírásról
M indszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. ~ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva az állattartásról, az eb tartásról és az eb
összeírásról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. ~ (1) E rendelet alkalmazásában haszonállat a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,
juh, kecske, sertés, nyúl, baromfi, galamb, prémes állat.
(2) Az e rendelet alkalmazásában használt egyéb fogalmakra az állatok
(haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok) védelmével, kíméletével és tartásával,
valamint tartásuk közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi
előírásaival kapcsolatos magasabb szintű jogszabályok fogalom meghatározásai az
irányadók.
2. Állattartásra vonatkozó szabályok
2. ~ (1) Állattartó telep (az állatok tartási helyéül szolgáló ingatlan) udvarán, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, a leghatékonyabb megoldást kielégítő műszaki
védelemmel ellátott trágyatárolón kívül
a (2) bekezdésbe foglalt kivétellel
haszonállatok szerves trágyája nem tárolható.
—

—

(2) Olyan haszonállatok szerves trágyája, mely esetén nem áll fenn a trágyalé talajba
szivárgásának veszélye, az állattartó épület (ól, ketrec) kitakarítását követő legfeljebb
5 napig tárolható az ingatlan udvarán, a szaghatást minimálisra csökkentő
technológia alkalmazásával.

3. ~ A város közigazgatási területén, a közterületen, illetőleg a külterületen illegálisan
elhelyezett állati hulla vagy állati eredetű melléktermék később ismertté vált
tulajdonosa (elhelyezője) az önkormányzat részére köteles megtéríteni az állati hulla,
illetve állati eredetű melléktermék begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatban felmerült költségeket.
3. Eb tartásra vonatkozó szabályok
4. ~ (1) A vakvezető, valamint a mozgáskorlátozottakat segítő eb kivételével ebet
tilos bevinni az önkormányzat fenntartásában, működtetésében lévő nevelési,

oktatási, egészségügyi, kulturális intézménybe, a Polgármesteri Hivatalba és annak
telephelyeire.
(2) Az eb tartási helyén
amennyiben az eb nincs veszélyessé nyilvánítva, de
jellemzően agresszív viselkedésű, illetve testméretéből vagy egyéb tulajdonságaiból
adódóan fennáll a veszélye, hogy embernek, más állatnak sérülést okozhat az
ingatlan valamennyi bejáratán jól látható módon, erre utaló szöveget vagy ábrát
tartalmazó táblát kell kihelyezni.
—

—

(3) Amennyiben az alapszabály vagy a lakóközösség egyéb döntése azt eltérően
nem szabályozza, úgy a társasházak lépcsőházaiban, udvarán az ebek vezetésére,
sétáltatására a közterületeken érvényes szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) Amennyiben az alapszabály vagy a lakóközösség egyéb döntése azt eltérően
nem szabályozza, úgy a társasházak közös használatú helyiségeiben ebet tartani
tilos.
5. ~ (1) A város közigazgatási területén, a közterületen, illetőleg a külterületen
befogott kóbor ebek őrzése, a jogszabályban meghatározott ideig történő tartása az
önkormányzat fenntartásában lévő gyepmesteri telepen történik.
(2) A befogott kóbor ebek őrzési, tartási díja 500,- Ft/eb/nap.
(3) A befogott kóbor eb kizárólag a tartott napok alapján kiszámított tartási díj
megfizetése után, veszettség elleni védőoltással beoltva, elektronikus azonosító
transzponderrel ellátva adható ki a tulajdonosának, tartójának.
(4) Amennyiben az eb a befogásakor nem volt beoltva vagy transzponderrel ellátva,
úgy az oltás, illetve a chipeztetés iránt a gyepmesteri feladatokat ellátó
önkormányzati munkatárs hivatalból intézkedik. A tulajdonosnak (tartónak) az eb
kiadása előtt ezen költségeket is meg kell térítenie.
4. Eb összeírásra vonatkozó szabályok
6. ~ (1) Az eb összeírás évében legkésőbb április hó 30. napjáig a jegyző minden
háztartásba eljuttatja az adott tartási helyen tartott ebek összeírására szolgáló
adatlapot, és a tulajdonos (tartó) e kötelezettségével, az esetleges szankciókkal
kapcsolatos tájékoztatót. Az adatlap másolható, és azt, valamint a tájékoztatót a
város hon lapján is elérhetővé kell tenni letölthető formában.
(2) Az eb összeírás során az alábbi adatokat kell rögzíteni:
a)
b)
c)
d)
e)

az eb tulajdonosának nevét, címét,
az eb tartójának nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
az eb tartási helyét,
a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző
magán-állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző
magán-állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
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g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magán-állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási
számát, valamint az oltást végző magán-állatorvos nevét, kamarai bélyegzője
számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét,
időpontját,
k) kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának
időpontját, a kiállító magán-állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
1) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási
igazolás számát.
(3) Minden, az eb tartó tulajdonában lévő, illetve az adott tartási helyen tartott ebről
külön adatlapot kell kitölteni. A kitöltött adatlapot legkésőbb az eb összeírás évének
június hó 30. napjáig kell visszajuttatni a jegyző részére.
(4) A jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvénybe foglalt szemlére vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti az
adatlapon bevallott adatok valódiságát, illetve az adott tartási helyen ténylegesen
tartott ebek számát, adatait.
5. Záró rendelkezések
7. ~ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
8. ~ (1) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2006. (II. 16.)
önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az ebek tartásáról szóló 10/2000. (VII. 7.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti az eb összeírásról és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
36/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
9. ~ A rendelet hatályba lépését követően eb összeírást első alkalommal 2018.
évben kell végezni.
Mindszent,2016.apnlis5.
Zsóter Karoly
po~ármester
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Kihirdetve: 2016. április 18.
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