Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/1995. (V.18.) KT. sz. rendelet
egyes kisállatok tartásáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló
többször módosított 1981. évi 3. sz. tvr-ben, valamint a végrehajtásáról kiadott ugyancsak
többször módosított 6/1981. (IV.12.) MÉM. sz. rendeletben, továbbá az ugyancsak többször
módosított az állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 28/1981. (XII.30.) MÉM. sz.
rendeletben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az egyes kisállatok tartásának helyi
szabályai megalkotása érdekében a következő rendeletet hozza:
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendeletben említett kisállat Sarkadkeresztúr község
közigazgatási területén (kül- és belterületén) történő tartására.
2. §.
Eb közterületen csak felügyelettel tartózkodhat, a felügyeletet ellátó személy által pórázon
történő vezetéssel és a fajta jellegétől függően szájkosárral. Kivétel ez alól, ha az eb
szabályszerű, a képzettségét igazoló vizsgával rendelkezik, valamint külterületen vadászebek
vadászatra történő alkalmazásának esete.
3. §.
Az eb elhelyezéséről gazdája lakása, illetve ingatlana területén úgy köteles gondoskodni, hogy
az eb a közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki, környezetét ne zavarja, ne szennyezze,
mások testi épségét ne veszélyeztesse.

4. §.
/1/

A felügyelet nélkül közterületen tartózkodó eb elfogását, valamint a tulajdonos 8
napon belüli jelentkezésének hiányában az eb értékesítését, illetve elpusztítását a
Polgármesteri Hivatal hajtja végre.
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/2/

A befogott eb a tulajdonos részére csak az alábbi feltételek megléte esetén adható ki:
- ha a tulajdonos az eb oltási lapját bemutatja és ezzel a kutya szabályszerű
beoltottságát bizonyítani tudja,
- a befogással, illetve a tartással kapcsolatos költségek megfizetését igazolja,
- tetoválási számmal rendelkező ebek esetében az eb tulajdonjogát igazolja.
5. §.

Aki kutyáját nem a 2. §-nak, illetve a 3. §-ben előírtaknak megfelelően tartja, az
szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
6. §.
Aki kutyáját úgy tartja vagy felügyeli, hogy annak során mást veszélyeztet, feltéve, hogy az
adott cselekményt más jogszabály büntetni nem rendeli, szabálysértést követ el és 10.000.- Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.
7. §.
Az e rendeletben foglalt szabályok az eb felügyeletével kapcsolatban nem vonatkoznak a
rendőrségi, illetve egyéb jogosítvány alapján hivatalosan őrző-védő tevékenységet ellátó ebek
tartóira, valamint a szervezett kutyakiképzés idején az e kiképzést megvalósítókra.

8. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Sarkadkeresztúr, 1995. május hó
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