
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat  12/2005. (IX.27) számú 
rendelete 

AZ EBTARTÁSRÓL 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. § Ez a rendelet Izsófalva nagyközség közigazgatási területén tartott ebek 

tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki. 

Ebtartási szabályok 

2. § (1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető 
egyéb területen az ebet pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természetű ebet a 
harapás ellen szájkosárral kell ellátni. 

(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. 
(3) A kutya tulajdonosa vagy a kutya felügyeletével megbízott személy köteles 

ügyelni arra, hogy a gyalogjárdát, parkokat, a lakóház közös használatú helyiségeit be 
ne szennyezze, a parkosított területeket meg ne rongálja a kutya. A kutya által e 
területeken keletkező szennyeződést a kutya tulajdonosa, vagy a kutya felügyeletével 
megbízott személy haladéktalanul köteles eltávolítani. Az eltávolításhoz megfelelő 
eszközt kell magával tartani a kutya tulajdonosnak, vagy a kutya felügyeletével 
megbízott személynek. A kutya közterületen való felügyeletével csak olyan személy 
bízható meg, aki képes ezt biztonságosan ellátni. 

(4) A kutya tulajdonosa köteles a kutyát úgy tartani, hogy a lakótársak és szomszédok 
nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne 
okozzon.  

 
3. § (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni 
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, 

piac területére, vágóhídra, élelmiszert feldolgozó üzembe, 
b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére, 
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, 
d) játszótérre, 
e) temető területére. 
 (2) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezető, a rendőrségi és az őr ebekre 

(szolgálati idejében őrzés-védelmet hivatásszerűen folytató szervezet tulajdonában levő 
eb). 

 
4. § (1) Ebet tömegközlekedési járművön az érvényben lévő rendelkezések betartása 

mellett szabad szállítani. 
(2) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos. 
 
5. § (1) Többlakásos, telepszerű többszintes lakóépületben lakásonként csak egy 3 

hónaposnál idősebb eb, valamint szaporulata tartható legfeljebb 3 hónapos korukig. 
(2) Nem tartható kutya erkélyen, loggián. 
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(3) Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken 3 hónaposnál idősebb kutyából 3 
egyednél több csak külterületen, valamint ott megengedett, ahol ez a szomszédok 
nyugalmát nem zavarja. 

6. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles 
gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. 

(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 3x2 
méter. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől 
számított 1 méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok 
betartásával növényzetet kell telepíteni. 

(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében 
minimum 4 m huzalhoz csatlakozó legalább 2 méteres lánccal lehet az ebet kikötni. 

(4) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, 
hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását 
valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.  

(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan 
vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

(6) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell 
építeni. 

7. § Az állat tulajdonosa köteles a kutyát három hónapos kor betöltése után veszettség 
elleni védőoltásban részesíttetni, amit az első oltástól számított egy éven belül évenként 
ismételni kell.  

Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások 

8. § (1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Izsófalva Nagyközség 
Önkormányzata gondoskodik a gyepmesteri feladatokat ellátó megbízása útján. 

(2) A befogott állatokat 14 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a 
szokásos módon közhírré kell tenni. 

(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy napi 500 
Ft-os költség megtérítése ellenében részére a kutyát vissza kell adni. 

(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt 
értékesíteni lehet, vagy – az állatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembe 
vételével – ki kell irtani. 

 
9. § Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki  

a) ebet játszótérre, vagy temető területére beenged, 
c) harapós vagy támadó természetű ebet szájkosár nélkül vezet, illetve enged 
közterületre. 

Átmeneti rendelkezések 

10. § Az ebtartók a rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül kötelesek 
olyan helyzetet teremteni, hogy a rendelet előírásainak megfeleljenek. 

 
11. § (1) Ez a rendelet 2005. október 1.napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 

egyidejűleg hatályát veszti Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat az ebtartásról szóló 
5/2005. (V. 1.) számú rendelete. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti módon a jegyző gondoskodik. 

Izsófalva, 2005. szeptember 20. 

 

P. H. 
  

......................................... .......................................... 
polgármester sk.  jegyző sk. 

 
 
 
Kihirdetve:     2005. szeptember 27. 
Hatályba lépés ideje:  2005. október 1. 
 
 
 
                               Dr. Szécsi Ottó 
                          mb. jegyző 
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