
Egységes szerkezet: 2012.06.01. 

Koroncó Község Önkormányzatának  

8/1999.(VI.17.) ÖK. RENDELETE az  

EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL 

 

Koro(2ncó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. 

évi LXV.tv.16.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörben a 

következőket rendeli: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A rendelet hatálya Koroncó Község közigazgatási területére 

terjed ki. 

(2) E rendelet szabályai nem vonatkoznak kutyakiállításra, 

tenyésszemlére, ügyességi versenyekre, valamint a fegyveres 

tesület ebtartására. 

(3) Az ebtartással kapcsolatos hatósági hatásköröket a 

jegyző
1,3

 látja el. 

 

Ebnyilvántartás, veszettség elleni védőoltás 

2. §
4 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1
Módosította a 13/1999.(XI.1.)Ök Rendelet 1§-a. Hatályos 1999.11.01. 

3
Módosította a 1/2004.(I.30.)Ök Rendelet 1§-a. Hatályos 2004.01.30. 

4
Hatályon kívül helyezte az 1/2004.(I.30.)Ök Rendelet 2§-a. Hatályos 2004.01.30. 

 

 

 

 



Az ebtartás szabályai 

 

3. §  

 

(1) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az  

a.) a közelben lakók nyugalmát az ebtartónak felróható 

okból ne zavarja 

b.) anyagi kárt ne okozzon 

c.) testi épséget ne veszélyeztessen 

d.) közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. 

(2) Közterületen, valamin többlakésos ház udvarán az ebet 

a.) pórázon kell tartani, ill. vezetni 

b.) harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral 

kell ellátni 

(3) Az ebet csak olyan személy vezetheti, aki képes annak 

fizikai fékentartására. 

(4) Embert mart eb tulajdonosa köteles az eb oltási 

igazolását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatnak haladéktalanul bemutatni. 

 

4. §  

 

(1) Ház, lakás bejáratán harapós vagy támadó természetű eb 

tartása esetén, egyéb kutyával őrzött ingatlan 

bejáratán minden esetben a harapós kutyára utaló 

figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

(2) 4 

 

(3) Tilos az ebet beengedni, bevinni vagy felengedni: 

a.) vendéglátóhelyre, élelmiszert árusító üzletbe; 

b.) élelmiszerraktárba,élelmiszert árusító üzletbe, 

élelmiszerszállító járműre; 

c.) humánegészségügyi, szociális, kulturális és 

oktatási intézmény területére; 

d.) ügyfélforgalmat bonyolító közintézmény épületébe; 

e.) játszótérre, sportpályára. 

 

5. § 
4 

 

_______ 

 
4
Hatályon kívül helyezte az 1/2004.(I.30.)Ök Rendelet 2§-a. Hatályos 2004.01.30. 

 

 



Kóbor ebekre vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

(1) Közterületen tartózkodó kóbor ebek befogásával, 

őrzésével, értékesítésvel, ill. ártalmatlanná tételével 

kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja 

el. 

(2) Amennyiben a befogadott eb tulajdonosa, tartója 14
5
 

napon belül ismertté válik, a Polgármesteri Hivatal 

értesítése alapján ebét – a tartási és ápolási 

költségek kifizetésével egyidejűleg – kiválthatja. 

(3) A befogadott eb ismertté vált tulajdonosa köteles 

megtéríten a Polgármesteri Hivatal felszólítására az eb 

befogadásával kapcsolatosan felmerült költségeket. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

7. § 

 

E rendelt alkalmazása szempontjából: 

a.) 4
 

b.) 4
 

c.) Kóbor eb: közterületen felügyelet nélkül tartózkodó 

elszabadult, szabadon engedett eb. 

 

Szabálysértés 

 

8. §
2, 6 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

E rendelet 1999. július hó 1 napján lép hatályba, egyidejűleg 

hatályát veszti a 7/1997.(V.28.) ÖK. sz. rendelet. 

 

    Horváth Lóránt sk.                     Tóth Veronika sk. 

      polgármester                             jegyző 

________ 

2
Módosította az 5/2000.(III.1.) ÖK. Rendelet 8. §-a. Hatályos 2000.03.01. 

4
Hatályon kívül helyezte az 1/2004.(I.30.)Ök Rendelet 2§-a. Hatályos 2004.01.30. 

5
Módosította a 1/2004.(I.30.)Ök Rendelet 3§-a. Hatályos 2004.01.30. 

6
Hatályon kívül helyezte az 7/2012.(VI.01.)Ök Rendelet 1§ b.) pontja. Hatályos 2012.05.31. 



 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 

 

2015. március 10. 

 

 

 

Dr. Cseresznyák Klára  

        jegyző 

 

 


