
Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV.tv.16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében e rendeletben határozza meg az ebtartás helyi 
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Tura Város Önkormányzatának 
12/2003(III.25.) rendelete 

az Ebtartásról 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§  A rendelet hatálya Tura város közigazgatási területén tartott ebekre terjed ki. 
 

I.fejezet 
 

Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás 
 

2.§ (1) Tura területén a 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa vagy tartója, nyilvántartásba vétel 
végett köteles a jegyzőnek  30 napon belül bejelenteni. 
 

(2) A jegyző a bejelentett ebekről nyilvántartást vezet. 
 

II.fejezet 
 

Ebtartási szabályok 
 

3.§ (1) A bejelentett és nyilvántartásba vett ebet évenként egyszer   veszettség elleni védőoltásban kell 
részesíteni. 
Ha az eb tulajdonosa vagy tartója az eb beolttatását felhívás ellenére sem végezteti el, úgy a jegyző az 
eb fájdalommentes kiirtását rendeli el.   
 
(2) A veszettség elleni védőoltás költsége az eb tulajdonosát, tartóját terheli. 
 
(3) Közterületen, ebet csak megfelelő pórázon (hossza,erőssége)  vezetve lehet tartani.Harapós vagy 
támadó természetű ebet a marás lehetőségét kizáró zárt szájkosárral kell ellátni. 
 
(4) Ebet zárt udvarban,ennek hiányában megkötve kell tartani .Ebtartó köteles kutyáját úgy tartani, 
hogy a kutya a kerítésen keresztül sérülést ne okozhasson. 
 
4.§ (1)Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy gondoskodni köteles arról, 
hogy az eb a gyalogjárdát ne szennyezze be.Az eb által e területen keletkezett szennyeződés azonnali 
eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles 
gondoskodni. 
(2) Az eb tulajdonosa az eb által okozott mindenféle kárért teljes kártéritéssel tartozik.  
 



5.§ (1) Harapós vagy támadó természetű ebet nappal biztos módon megkötve kell tartani, a lakóház 
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 
 

(2) Harapós vagy támadó természetű eb éjszaka a kiszabadulást biztosan megakadályozó módon 
bekerített és lezárt helyen tartható megkötés nélkül. 
 

(3) Ha harapós vagy támadó természetű eb tulajdonosa az előző bekezdésekben foglalt 
rendelkezéseket megszegi, írásbeli hatósági figyelmeztetés után el kell rendelni az ingatlanról az eb 
eltávolítását. 
 

6.§  (1) Nem szabad ebet beengedni, illetőleg bevinni 
 

a./ élelmiszerárusító üzletbe 
 b./ oktatási,egészségügyi,szociális, kulturális intézmények területére 
 c./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe 
 d./ tömegrendezvényekre (kivéve kölyökkutya 3 hónap alatt, ill.szolgálati és vakvezetőkutya) 
 
7.§  Amennyiben az iskolák,óvodák szomszédságában tartott eb a csendet tartósan háborítja vagy 
egészséget veszélyeztet, kötelezni kell az ebtulajdonost az ebnek az ingatlanról való eltávolításáról. 
 
8.§  (1) Ebtenyészet  - egynél több tenyész szukával folytatott kereskedelmi,haszonszerzési céllal 
folytatott tevékenység- létesítéséhez a jegyző engedélye szükséges. 
 

(2) Az engedély iránti kérelemhez be kell csatolni a közegészségügyi és állategészségügyi 
hatóságok,valamint az ebtenyészet 50 méteres körzetében lévő szomszédos ingatlanok 
tulajdonosainak hozzájáruló  nyilatkozatát. 
 

(3) Az ebtenyészet telephelye építéshatósági engedély köteles. 
 
9.§  (1) Az ebtulajdonosa vagy tartója köteles ebét úgy tartani, hogy az eb 
 

a./ a lakóház szomszédságában lévők nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, 
 b./ testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. 
 

(2) Ha az ebtulajdonosa vagy tartója az (1) bekezdésben előírt feltételeket nem biztosítja, el kell 
rendelni az ebnek az ingatlanról való eltávolítását, vagy más módon kell intézkedni a panasz okainak 
megszüntetéséről.  
 

III.fejezet 
 

Állatvédelmi szabályok 
 

10.§ Az ebet tisztán kell tartani.Közterületre kicsapni, elhagyni, bántalmazni,uszítani,ingerelni nem 
szabad. 
 
11. §  A beteg ebet gyógyíttatni kell   
 
12.§  Ha az ebtulajdonos nem szándékozik az ebet tovább tartani, köteles elhelyezéséről
gondoskodni,illetőleg saját költségén fájdalommentes kiirtásáról gondoskodni. 
 



IV.fejezet 
 

Veszélyes és veszélyesnek minősített ebek 
 

13.§  (1) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására vonatkozó szabályokat a 
35/1997.(II.26.)Korm.rendelet előírásai szerint kell alkalmazni az alábbi eltéréssel: 
 

(2)  Önkormányzati tulajdonban álló szolgálati ,illetve bérlakásokban veszélyes és veszélyesnek 
minősített ebet tartani tilos.         
 

V.fejezet 
 

Eljárási szabályok 
 

14.§ E rendelet szabályainak megsértése esetén - amennyiben az intézkedésre jogszabály nem a 
jegyzőt vagy más szervet jogosít fel - a polgármester az ebtartót megfelelő ebtartásra kötelezi, illetve 
az ebtartást e rendeletnek megfelelően előírja, vagy megtiltja.A polgármester eljárására a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXIX.tv-ben megállapított kivételekkel az államigazgatási 
eljárásról szóló 1957.évi IV.törvényt kell alkalmazni. 
 

VI.fejezet 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
15.§ (1)  Aki fenti rendelet előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal, illetve tettenérés esetén500.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. 
 
16. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg  a
14/1997.(VII.29.), valamint az azt módosító 4/2000.(I.28.) és  7/2001.(VIII.29.) számú önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 

Tóth István  sk.            Dolányi Róbertné sk. 
 polgármester jegyző


