Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet célja, hogy meghatározza Ócsa város közigazgatási területén belül az állattartás szabályait
– különös tekintettel az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti felelősségre, a
köztisztasággal és a közterületek kulturált használatával kapcsolatos elvárásokra és
kötelezettségekre – figyelemmel Ócsa város lakóterületi jellegére.
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed az Ócsa város közigazgatási területén történő állatok tartására, továbbá
minden olyan természetes és jogi személyre, akik
a) az állattal rendelkezni jogosultak,
b) az állat tulajdonosai,
c) az állatot felügyelik,
d) az ingatlanán állattenyésztéssel foglalkozik.
(továbbiakban együtt: állattartó)
(2) A rendelet hatálya alá tartozik minden állattartó, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik
Ócsa város közigazgatási területén.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására,
b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra,
c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelem
mentőkutyáira,
d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre,
e) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya
alá tartozó állatokra,
f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására,
g) az állatvédő társadalmi szervezet állatmegőrző telephelyére, s az ott tartott állatokra,
h) vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telephelyre,
i) állatkereskedéssel, forgalmazással és állat feldolgozásával foglalkozó üzletekre.
2. Az állattartás általános szabályai
3.§
(1) Ócsa Város területén állatot tartani a vonatkozó állatvédelmi, állat-egészségügyi, közegészségügyi
és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.
(2) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai
sérelmet ne szenvedjenek.
(3) Az állattartó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint
felel azok károkozásáért.
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(4) Az állattartó köteles az állatát úgy tartani, hogy az közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon.
(5) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem szabályai szerint járhat
el.
3. A haszonállattartás építésügyi és környezetvédelmi előírásai
4.§
(1) Állattartó épületeket az építésügyi és környezetvédelmi, valamint egészségügyi és állategészségügyi
jogszabályoknak, a Településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzatban foglaltaknak
megfelelően lehet létesíteni.
(2) Almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyásmentes, zárt, átmeneti gyűjtőben
megengedett.
4. Az ebtartás szabályai
5.§
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(2) Az állattartó a 2. § (1) bekezdés szerinti minőségben tartott ebet nyilvántartásba vétel céljából
köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek, e rendelet 1.
mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) Az állattartó 8 napon belül köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 hónapnál
hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
(4) A közterület-felügyelet eljárása során jogosult ellenőrizni azt, hogy a közterületen sétáltatott eb
transzponderrel megjelölt-e.
5. Kóbor állatokra vonatkozó rendelkezések
6. §
(1) Állatot elhagyni tilos. Amennyiben a tulajdonos nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles
elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal saját költségén kiírtatni, vagy az állatmenhelynek átadni.
(2) A város területén talált gazdátlan, kóbor, valamint közterületen szabadon engedett ebek
(vakvezető kivételével) befogása és elszállítása az önkormányzat által megbízott gyepmesteri telep
feladata.
(3) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja.
(4) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik.
(5) A város területén gazdátlan állatot környezetet szennyező és/vagy másokat zavaró módon etetni
tilos.
6. Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzatának az állatok
tartásáról szóló 15/2007.(X.05.) önkormányzati rendelete.
Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 21. napján.
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dr. Molnár Csaba
jegyző
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1. melléklet a 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

E BÖ S S Z E ÍR Ó A D A T LA P
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
Az eb tulajdonosának neve: _______________________________________________________________
Az eb tulajdonosának címe: _______________________________________________________________
Az eb tartójának neve: ___________________________________________________________________
Az eb tartójának címe: ___________________________________________________________________
Az eb tartójának telefonszáma: ____________________________________________________________
Az eb tartójának e-mail címe: _____________________________________________________________
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb fajtája: __________________________________________________________________________
Az eb neme: __________________________________________________________________________
Az eb születési ideje: ____________________________________________________________________
Az eb színe: ___________________________________________________________________________
Az eb hívóneve: _______________________________________________________________________
Az eb tartási helye: _____________________________________________________________________
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén
a chip sorszáma: _______________________________________________________________________
beültetés időpontja: _____________________________________________________________________
a beültetést végző állatorvos neve: __________________________________________________________
a beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: _________________________________________
Ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás időpontja: ________________________________________________________________
az ivartalanítást végző állatorvos neve: _______________________________________________________
Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
útlevél száma: _________________________________________________________________________
útlevél kiállításának időpontja: _____________________________________________________________
az útlevelet kiállító állatorvos neve: _________________________________________________________
az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma: __________________________________________
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
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Az eb oltási könyvének száma: ____________________________________________________________
Az eb oltási könyvét kiadó állatorvos neve: ___________________________________________________
Az eb oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma: ___________________________________
Az eb oltását végző állatorvos neve: ________________________________________________________
Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: __________________________________________
Az eb veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: ______________________________________
Az eb az oltóanyag gyártási száma: _________________________________________________________
Az eb oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: ________________________________________
V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb, tenyésztő által törzskönyvezett eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:

megfigyelt – nem megfigyelt *

megfigyelés kezdő időpontja: _______________________________________________________
megfigyelés időtartama: ___________________________________________________________
Az eb veszélyessé minősítve:

igen – nem*

veszélyessé minősítésének időpontja: _________________________________________________
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb:

igen – nem*

igen válasz esetén kérjük a származási igazolás másolatát csatolni.
* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)

Ócsa,…………………. .........

____________________
Bejelentő aláírása

N Y ILA T KO Z A T

A 2364 _______________________________________________________________szám alatti ingatlanra
vonatkozóan kijelentem, hogy az I-II. pontban feltüntetett eb a továbbiakban az ingatlanon nem található. Jelzett
eb (megfelelő aláhúzandó):
 elhullott;
 elveszett;
 tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott;
 új tulajdonoshoz került.

Ócsa,…………………. ...........

___________________
Bejelentő aláírása
(név olvashatóan)
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