CSALLÓKÖZARANYOS 14/2008. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
a kutyatartás feltételeiről
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításainak 6. § és a Tt. 282/2002. sz.
törvénnyel összhangban, amely módosítja a kutyatartás feltételeit meghozta ezt az általános
érvényű rendeletet (későbbiekben csak „ÁÉR“).
1. Cikkely
Bevezető rendelkezések
1. Ez az ÁÉR módosítja a természetes és jogi személyek jogait és kötelességeit a
kutyatartással kapcsolatban Csallóközaranyos területén (későbbiekben csak község), az
ebnyilvántartást, a kutyasétáltatás elveit, a közterületek beszennyezésének eljárásait és
fejtegeti a szabálysértések fogalmát.
2. Ez az ÁÉR nem vonatkozik a szolgálati kutyák tartására és használatára, amelyet egyéni
előírások szabályoznak.
3. Ez az ÁÉR nem érintett a Polgári Törvénykönyv, Büntető törvénykönyv vagy egyéb más
egyéni előírások által.
2. Cikkely
Alapfogalmak
1. Különleges kutya
 Őrző-védő célokra használt kutyák az egyéni előírások alapján,
 Hegyimentő kutyák,
 Mentőkutyák, keresőkutyák, és egyéb polgár védelmi feladatokra kiképzett kutyák,
 Vadászkutyák,
 Juhászkutyák,
 Vezetőkutyák,
 Kiképzés alatt álló kutyák, vagy versenykutyák nemzetközi vagy állami vizsgáztatás
alapján.
2. Veszélyes ebnek minősül minden olyan eb, aki indokolatlanul támad embernek vagy
állatnak (anélkül, hogy provokálnák vagy neki támadtak volna).
3. A kutya szabad mozgása az eb póráz nélküli mozgását jelenti az állattartás
területén/létesítményén kívül. A kutya szabad mozgásának tilalma nem vonatkozik a
különleges kutyákra, ha olyan személy vezeti őket, aki kiképezte őket.
3. Cikkely
Ebnyilvántartás
1. Minden ebet, amely Csallóközaranyos területén tartanak 90 napnál tovább nyilvántartásba
kell venni. Az eb tartója köteles nyilvántartásba vetetni az ebet az előző mondatban
említett időtartam lejártának 30. napjáig azon a helyen ahol az adott évben tartózkodik.
2. Az ebnyilvántartást Csallóközaranyos önkormányzata vezeti.
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3. A nyilvántartásba beírásra kerül:
a. Az eb nyilvántartási száma.
b. Az eb tetoválásának vagy chipjének száma, ha a kutya rendelkezik ilyennel,
c. A kutyatartó utó és családneve, valamint állandó lakhelye,
d. Az álltatartás helyét/létesítményt, ahol az ebet tartják, amennyiben ez a hely nem
egyezik a kutyatartó állandó lakhelyével,
e. A tényt, hogy a kutya megtámadott egy embert, anélkül, hogy provokálták vagy neki
támadtak volna,
f. A kutya halálát,
g. A kutya eltűnését.
4. Minden ténybeli és adatbeli változást, bekell jelenteni a változást követő 30 napon belül,
azon önkormányzat számára ahol az eb nyilvántartásba van véve vagy nyilvántartásba
kellene lennie.
5. Az önkormányzat a kutyatartók számára kiad egy nyilvántartási jelet (későbbiekben csak
„jel”). A nyilvántartási jelen megtalálható az eb nyilvántartási száma, az önkormányzat
megnevezése, ahol az ebet nyilvántartásba vették, és arról, hogy a kutya veszélyesnek
minősül-e. A kutyatartója ezzel a jellel azonosítja a kutyáját.
6. Ez a jel nem ruházható át más kutyákra. A jel ellopása, tönkremente, vagy elvesztésekor a
kutyatartó köteles ezt jelenteni 14 napon belül az önkormányzat számára. Az
önkormányzat a kutyatartók számára 1,66 EUR-t helyettesítő jelet ad ki.
4. Cikkely
Kutyasétáltatás
1. Kutyát csak olyan ember sétáltathat az állattartás helyén/létesítményen kívül, aki
fizikailag és pszichikailag is felvan készülve minden szituációra. Tehát köteles
megakadályozni, hogy a kutya neki támadjon más embereknek vagy más állatoknak, kárt
tegyen a tulajdonokban, kárt tegyen a környezetében stb..
2. Veszélyes kutyát csak az sétáltathat az állattartás helyén/létesítményen kívül, aki teljes
mértékben tisztában van a jogi előírásokkal és követelményekkel. A közterületeken a
veszélyes kutyának szájkosarat kell viselnie.
3. A kutyáért mindig a kutyatartó felel, vagy a kutyát sétáltató személy, vagy a kutyát
felügyelő személy.
4. A kutyatartó vagy a kutyavezetője köteles bemutatkozni annak a személynek, akit a kutya
megharapott/megtámadott anélkül, hogy provokálták vagy megtámadták volna (utónév,
családnév, állandó lakhely)
5. Cikkely
A kutyák mozgásának korlátozása a kijelölt területeken és objektumokban
1. A közterületen kutyát sétáltatni csak póráz segítségével lehetséges, vagy póráz nélkül
szájkosárral engedélyezett.
2. A közterületen a kutya tartója köteles felmutatni a kutya nyilvántartási jelét, ha erre
meghatalmazott alkalmazott szólítja fel (Csallóközaranyos megbízott munkatársa).
3. Kutyával belépni tilos:
a. Sportlétesítményekbe, játszóterekre, temetőkertbe, hálaadó/kegyeleti helyekre,
szakrális helyekre,
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b. Hivatali, egészségügyi, iskolai, kulturális és szociális épületekbe, üzletekbe,
szolgáltatások nyújtó létesítményekbe,
c. Póráz és szájkorás nélkül olyan helyekre menni a kutyával ahol emberek
közlekednek, vagy tömörülnek, ha kiképzés nélküli kutyáról van szó, amely
veszélyeztetheti más emberek és állatok biztonságát,
d. A kutyák szabadon sétáltatása/mozgása közterületen felügyelet nélkül a község egész
területén tilos,
4. A kutyák közterületeken való sétáltatásának/mozgatásának tilalma nem vonatkozik a
szolgálatban lévő szolgálati kutyákra és a vezetőkutyákra.
5. A kutyák belépésének tilalma nem vonatkozik a szolgálatban lévő és kiképzés alatt lévő
kutyákra valamint a vezetőkutyákra.
6. Cikkely
A közterületek bepiszkolása
1. Ha a kutya a kutya ürülékével bepiszkolja a közterületet, akkor a kutya vezetője köteles az
ürüléket azonnal eltávolítani.
7. Cikkely
A kutyák befogása
1. A kutyák befogása és kezelése az illetékes államigazgatási szervek segítségével történik
(állategészségügyi szervek, higiénia) az érvényes jogszabályokkal összhangban.
8. Cikkely
Szabálysértések
1. Szabálysértést követ el a kutyatartó, ha:
a. Nem jelenti be az ebet a nyilvántartásba,
b. Engedélyezi, hogy olyan személy vezesse a kutyát, aki nem felel meg ezen ÁÉR 4.
Cikkelyének 1. és 2. bekezdésének,
c. Nem jelenti be, hogy kutyája megharapott vagy megtámadott egy embert, anélkül,
hogy az provokálta volna vagy neki támadt volna,
d. Nem jelenti be a nyilvántartási jel ellopását, tönkrementét, vagy elvesztését.
2. Szabálysértést követ el a kutya vezetője/sétáltatója, ha:
a. Nem mutatkozik be és nem árulja el a kutyatartó kilétét azon személy számára, akit a
kutya megharapott (utónév, családnév, állandólakhely),
b. Nem akadályozza meg, hogy a kutya megtámadjon vagy megsebesítsen más
embereket vagy állatokat,
c. Nem mutatkozik be azon személy számára, akit a kutya megharapott, anélkül hogy
provokálták vagy nekitámadtak volna.
d. Ha a nyilvántartási jel alapján nem azonosítható a kutya,
e. Nem tartja tiszteletben a kutyával történő belépés tilalmát azon helyekre ahol ez nem
engedélyezett.
3. Az önkormányzat a 2. bekezdés d) és e) pontja értelmében bírságokat szabhat ki 16,59
EUR összegig.
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4. Az önkormányzat az 1. és 2. bekezdés a) és c) pontja értelmében bírságot szabhat ki
165,96 EUR összegig.
5. Az önkormányzat a szabálysértést követő 1 éven belül bírságot szabhat ki, legkésőbb 3
éven belül a szabálysértést elkövetőre.
6. A bírság összegének kiszabásakor figyelembe veszik a szabálysértések mértékét és a
közös biztonsági érdekeket.
7. A bírságok eljárása és kiszabása során az általános jogszabályok szerint járnak el.
8. A bírságokból származó bevételek Csallóközaranyos község bevételét képezik.
9. Cikkely
Záró rendelkezések
Ez az ÁÉR törli Csallóközaranyos 5/2003. sz. rendeletét a kutyatartásról és nyilvántartásról
Csallóközaranyos területén, melyet 2003.04.16.-án hagytak jóvá.
Ez a 14/2008. sz. ÁÉR módosítja a kutyatartás feltételeit Csallóközaranyos területén, és
hatályba lép 2009.01.01.-én.

Ing. Varjúová Eva
a község polgármesternője
Az ÁÉR javaslatának kifüggesztése:
Az ÁÉR javaslatának levétele:
Az ÁÉR jóváhagyása:
Az ÁÉR kifüggesztése:
Az ÁÉR levétele:
Hatályba lép:
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