
 
 

 
Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 

                  ebek tartásáról szóló   1/1995. (02.13)  
                     rendeletének többször  módosított rendelete 
                                                       egységes szerkezetben1

 
Arnót község Képviselő- testülete az 1990.évi LXV.tv.16.(1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel az állategészségügyről szóló 2005.évi CLXXVI.tv 
rendelkezéseire és a helyi sajátosságokra az alábbi rendelet alkotja:2

 
 
     I. 
 
    Általános rendelkezések 
 
     1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya Arnót község közigazgatási területén folytatott eb tartásra terjed ki. 
(2) 3 

 
II. 

        Ebek tartása 
 
     2.§ 
 

(1) 4 
(2) 5Belterületi és külterületi lakóingatlanonként, továbbá lakásonként három eb tartható, 

kivéve az ebek szaporulata a kölykök születését követő 3 hónapban. Ennél több eb 
tartásához, illetve eb tenyészet létesítéséhez  polgármester  engedélye szükséges.  
Tilos az eb tartás – őr eb kivételével - közintézmények, gyermekoktatási és 
egészségügyi intézmények, élelmiszer előállító és forgalmazó üzemek, üzletek 
ingatlanán. 
Állatpanzió létesítéséhez a jegyző engedélye szükséges. 
 

 
(3) Belterületi és külterületi lakóingatlanonként, továbbá lakásonként három eb tartható, 

kivéve az ebek szaporulata a kölykök születését követő 3 hónapban. Ennél több eb 
tartásához, illetve eb tenyészet, eb megőrző létesítéséhez a polgármester  engedélye 
szükséges. Tilos az eb tartás – őr eb kivételével - közintézmények, gyermekoktatási és 
egészségügyi intézmények, élelmiszer előállító és forgalmazó üzemek, üzletek 
ingatlanán.6 

(4)  

                                                 
1 módosítva 14/2005.10.28) és a 7/2008.(04.11.) rendelettel,  
2 módosítva a 7./2008.(04.11.) rendelet 1.§-a alapján 
3 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 2 §.a alapján 
4 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 2 §.a alapján 
5 módosítvs a 14./2008.(06.11). rendelete 1 §-a alapján 
6 módosítva a 7./2008.(04.11.) rendelet 3.§-a alapján 



(5) 7 
(6) 8 
(7) 9 
 

3.§ 
 

(1) Ebeket csak zárt helyiségben, zárt udvaron vagy megkötve szabad tartani. 
(2) Harapós, vagy támadó szellemű eb esetén a telek, a ház, a lakás bejáratán a harapós 

ebre utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. 
(3) Ha az eb tulajdonos nem szándékozik ebét megtartani, köteles elhelyezéséről 

gondoskodni. 
 

4.§ 
 

(1) Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Felügyelet nélkül hagyni tilos. 
Harapós vagy támadó szellemű ebet a marás lehetőségét kizáró szájkosárral kell 
ellátni. 

 
5.§ 

 
(1) 10 
(2) 11 
(3) Évente legalább egy alkalommal – a veszettség ellenei védőoltás megtartását 

követően-, de szükség szerint többször a gyepmester vagy sintér és hatósági tanú 
jelenlétében begyűjtésre kerülnek a szabadon kóborló ebek. Azoknak az ebeknek a 
begyűjtési és tartási költségét, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy kinek a 
tulajdona a tulajdonos köteles viselni.12 

 
(4)  
 
(4) 13

 
    III. szabálysértési rendelkezések 
 
      6.§ 
 
Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki a 
megengedett létszámon felüli ebet tart14

 
 

    IV. Záró rendelkezések 
 
      7.§ 

                                                 
7 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 2 §.a alapján 
8 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 2 §.a alapján 
9 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 2 §.a alapján 
10 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 4 §.a alapján 
11 hatályon kívül helyezve a 7./2008.(04.11.) rendelet 4 §.a alapján 
12 módosítva a 7./2008.(04.11.) rendelet 5.§-a alapján 
13 hatályon kívül helyezve a 14./2005.(10.28). rendelet 1 §-a alapján 
14 módosítva a a 7./2008.(04.11.) rendelet 6 §.a alapján 



E rendelet 1995. április 06-án lép hatályba. 
 
Arnót, 1995. február 13. 

 
Zolnai Xénia sk.      Kolenkó Gábor sk. 
     jegyző          polgármester 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


