
Érsekhalma Község Képviselő-testületének 

3./2016. (III.09.) önkormányzati rendelete 

az állattartásról 

 

 

 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143 § (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1.§ (1) A rendelet Érsekhalma Község közigazgatási területén: 

olyan természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságra, valamint szervezetre, 

a) aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa 

b) aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, tartja. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel rendelkező 

állatfelvásárló telephelyre, lósport telephelyre, vakvezető, segítő és jelzőkutyákra, hatósági engedéllyel 

rendelkező állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, 

vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és fegyveres testületek állattartására. 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

 

2.§ (1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a)  mezőgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, méz) gyapjú, toll, bőr 

vagy más állati eredetű termék termelésére tenyésztenek, tartanak vagy hizlalnak, az igásállatok, 

valamint a hátasló, 

b) kedvtelésből tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, melynek húsa 

az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgálhat emberi fogyasztásra, ezen belül az eb 

és a macska. 

 

 

3. Ebösszeírás 

 

 

3.§ (1) Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Érsekhalma közigazgatási területén 2016. évtől 

kezdődően minden harmadik évben ebösszeírást tart. 

(2) Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy a jelen rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 



(3) Az adatlap eljuttatásáról a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Érsekhalmi 

Kirendeltsége gondoskodik. 

(4) Az eb tulajdonosa, tartója – a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-

végrehajtási-, vám és pénzügyőri szervek, a határőrség kivételével – köteles a jegyzőnek bejelenteni az 

ebet nyilvántartásba vétel céljából a (2) bekezdésben írt formanyomtatványon, ha az állat 

a) a három hónapos kort elérte, 

b) elhullott vagy elveszett, 

tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy 

d) új tulajdonoshoz került. 

(5) A kóbor ebek befogásáról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a 

Nemesnádudvari Közös Önkormányzat Hivatal Érsekhalmi Kirendeltsége gondoskodik. 

 

 

 

4. Záró rendelkezések 

 

 

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének  17/2005.( XI.01.) sz. 

rendelete az állattartásról és az azt módosító rendeleteket.  

 

Érsekhalma, 2016. március 8. 

 

 

                 Horváth Roland     Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

                   polgármester      jegyző 

 

 

 

E rendelet kihirdetve: 

 

 

Érsekhalma. 2016. március 9. 

 

 

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a   3 /2016. (III.09.) önkormányzati rendelethez 

 

 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 

 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

1. Az eb tulajdonosának neve: ……………………………………………………… 

            címe: ……………………………………………………. 

2. Az ebtartó neve: …………………………………………………………………… 

 lakcíme : ……………………………………………………………….. 

telefonszáma: …………………………………………………………… 

elektronikus levélcíme: 

………………………………………………………………………………….. 

 

II. A tartott ebre vonatkozó adatok:  

az eb fajtája: …………………………………………………………………………….. 

neve: …………………………………………………………………………………… 

neme: …………………………………………………………………………………. 

születési ideje: …………………………………………………………………………. 

színe: ……………………………………………………………………………………….. 

 Az eb utolsó oltására védőoltásának időpontja: ……………………………………….. 

 

III. Transzponderrel ellátott eb esetén:  

a beültetett transzponder száma: …………….…………………………………………… 

a beültetés időpontja: …………………………………………………………………… 

a beültetést végző állatorvos neve: …………………………………………………………. 

 

 

IV. Elhullás időpontja: ………………………………………………………………………. 

V. Elvesztés időpontja, helye: …………………………………………………………………. 

 

 

Érsekhalma, ……………………………………….. 

 

 

 

        

            

         állattartó aláírása 

 

 

 


