
 

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/1998./III.19./ 
r e n d e l e t e 

 
az ebek tartásáról 

 
(a módosítással egységes szerkezetben) 

 
Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok- 
ról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
a nagyközség területén az ebek tartását az alábbiak szerint szabályozza. 
 
1.§ /1/ A rendelet hatálya Csorvás közigazgatási területén kiterjed minden olyan sze- 
mélyre aki/k/nek három hónaposnál idősebb eb van a tulajdon/uk/á/ban vagy tar- 
tás/uk/á/ban. 
 
/2/ A rendelet előírásait a Csorvás közigazgatási területén lévő ebekre kell alkalmazni. 
 
2. § /1/ Ebet úgy kell tartani, hogy tartózkodási helyét, a tartás helyéül szolgáló ingat- 
lan határait önszántából el ne hagyhassa. 
 
/2/ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Ilyen helyen az ebet meg kell 
kötni, vagy kennelben kell tartani. 
 
/3/ Jól bekerített ingatlanon az eb - ha az onnan nem tud kijutni – szabadon is tartható. 
Ebben az esetben az ingatlan ajtaját, kapuját állandóan csukva kell tartani. Amennyi- 
ben az eb támadó természetű vagy harapós akkor az ingatlan bejáratát zárva is kell tar- 
tani és az azon elhelyezett táblával fel kell hívni a figyelmet a harapós kutyára. 
 
3.§ 1 Közterületre ebet csak pórázon szabad kivinni. A támadó természetű vagy harapós 
ebekre szájkosarat is kell tenni. Ebet a játszótérre, a Szabadság téri parkba, a Piac- és 
búcsútérre vinni tilos. Az ebek futtatására  
kijelölt közterület a 114/1. hrsz-ú sárgás gödör. 
 
4.§ /1/ 2 A tartásban lévő ebet elkergetni, szabadjára engedni tilos. Amennyiben a tu- 
lajdonos fel akar hagyni az eb tartásával, akkor elhelyezéséről gondoskodnia kell. 
 
/2/ A tulajdonos köteles az ebet a jó gazda gondosságával tartani, megbetegedése ese- 
tén gyógyíttatni. 
 
5.§ /1/ A kóbor ebeket a gyepmester a közterület-felügyelő közreműködésével köteles 
kíméletes módon befogni. 
 
/2/ A befogott ebekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, amely az alábbi 
adatokat tartalmazza: 
-az eb befogásának idejét, 

                                                 
1 A rendelet 3. §-át a 10/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet módosította. 
2 A rendelet 4. §-a /1/ bekezdésének harmadik mondatát a 8/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet helyezte 
hatályon kívül. 



 

-az eb fajtáját,színét,ivarát 
-az eb különleges ismertető jegyeit, 
-az eb kiadásának időpontját, 
-a tulajdonos, vagy a kiadást kérő, az eb tartását vállaló más személy nevét, címét, 
-eb ártalmatlanításának időpontját, 
-egyéb lényeges tényt, körülményt. 
 
/3/ A befogott ebek nyilvántartási adatai a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. 
 
/4/ A befogott ebeket 14 napig kell a gyepmesteri telepen tartani. 
 
/5/ A tartás ideje alatt az ebet a tulajdonosának a tulajdonjog és a veszettség elleni 
kötelező védőoltás megtörténtének igazolását követően az eb befogásával és tartásával 
összefüggésben felmerült költségek megtérítése után ki kell adni. 
 
/6/ Amennyiben az eb tulajdonosa a 14 napos tartási idő alatt az ebért nem jelentkezik, 
és annak kiadását az /5/ bekezdésben foglalt feltételek igazolásával, illetve teljesítésé- 
vel nem kéri , az ebet a tartását vállaló nagykorú részére, kiskorú részére a kiskorúval 
közös háztartásban élő nagykorú beleegyezése mellett, az eb veszettség elleni kötelező 
védőoltása költségei megtérítése ellenében az /5/ bekezdés szerinti költségek 
kiegyenlítése nélkül ki lehet adni. 
 
/7/ 3 Amennyiben a befogott eb tartását senki sem vállalja, az a gyepmesteri telepen való 
kötelező őrzés és tartás 14. napját követően értékesíthető, vagy állatvédelmi célú szervezetnél 
elhelyezhető. Ha az értékesítésre, vagy az állatvédelmi célú szervezetnél való elhelyezésre 
nincs lehetőség, a befogott eb állatorvossal kiirtható. 
 
6.§ A különleges jelzéssel ellátott vakvezető, a vizsgajelvénnyel rendelkező, valamint  
a nyakörvön nevet, lakcímet viselő vagy tetovált ebek tulajdonosát fel kell kutatni és az 
ebet részére, az /5/ bekezdésben részletezett költségek megfizetése ellenében ki kell  
adni. 
 
7.§ Ha eb embert harap meg, az eb tulajdonosa köteles a személyi adatait a sérülttel 
közölni, és az eb oltási igazolványát a sérültet ellátó orvosnak bemutatni. 
 
8.§ 4  
 
9.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Szilágyi Menyhért                                                Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
    polgármester                                                                          jegyző 
 
Kihirdetve: 1998. március 19-én. 
 

                                                 
3 A rendelet 5 §-ának /7/ bekezdését a 8/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosította. 
4 A rendelet 8. §-át a 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. 


