
 

Somorja Város 9/2015 számú általánosan kötelező érvényű rendelete,
amely Somorja Város területén megszabja a kutyák tenyésztésének,

vezetésének és tartásának a feltételeit

1. §
Általános rendelkezések

1. Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek a célja, hogy a kutyák tenyésztésére,
vezetésére és tartására, a kutyák tiltott tartózkodási helyének a kijelölésére, valamint a
kutyákat tenyésztő és tartó személyek jogainak és kötelességeinek a meghatározására
vonatkozó szabályozások révén Somorja Város területén biztosítsa az életkörnyezet
védelmét, a közrendet és a város tisztaságát. 

2. §
Alapfogalmak

1) Ez általánosan kötelező érvényű rendelet vonatkozik Somorja teljes kataszterére,
beleszámítva az egyes városrészek kataszteri területeit is.

2) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet nem vonatkozik a sajátos előírások alapján
tartott szolgálati kutyákra. 

3) Somorja Város területén kutyát tenyészteni vagy tartani csak az érvényben levő higiéniai,
állatorvosi és az építkezésekre vonatkozó általános jogi előírások, mindenekelőtt a 39/2007,
az állatorvosi ellátásról kiadott törvény, ill. ezen általánosan kötelező érvényű rendelet
korlátozó előírásainak a betartásával engedélyezett. 

4) Ezen általánosan kötelező érvényű rendelet értelmezésében kutyatenyésztésnek tekintendő,
ha valaki vállalkozási vagy kereseti céllal tart kutyákat.

3) §

1) A kutyáért a kutyatartás egyes feltételeire vonatkozó 282/2002 törvény 4.§ 3. bekezdése
szerint a kutya gazdája, illetve az a személy felel, aki a kutyát vezeti vagy felügyeli.

2) Amennyiben a kutya szabadon tartózkodik a közterületen, a kutya tulajdonosa köteles
úgy biztosítani a kutya viselkedésének ellenőrzését, hogy az ne veszélyeztesse más
személyek biztonságát. 
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3. §
A kutyák nyilvántartása 

1) A 282/2002  törvény 3. §-ban  megállapított érvényben levő elvek szerint minden
kutyatulajdonosnak kötelessége, hogy kutyáját bejelentse a városi hivatalban vezetett
nyilvántartásba. 

2) A város a nyilvántartásba vett kutya tulajdonosának nyilvántartási fémlapocskát ad ki,
amellyel a tulajdonos igazolja a kutya azonosságát. A nyilvántartási fémlapocska más
kutyára nem vihető át.

3) A város az első nyilvántartási fémlapocskát térítésmentesen adja ki. A nyilvántartási
lapocska elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a város 3,50 eurós
térítés ellenében új nyilvántartási lapocskát ad ki. A kutya tulajdonosa a nyilvántartási
lapocska eltulajdonításától, elvesztésétől vagy megsemmisülésétől számított 14 napon
belül ezt a tényt köteles bejelenteni abban a városban, ahol az ebet nyilvántartásba vették.

4)   A kutya tulajdonosa 30 napon belül köteles bejelenteni minden olyan változást, amelyet a
kutya nyilvántartásba vételekor bejegyeztek. 

5)

5. §
A kutya szabad mozgásának és tartózkodásának tilalma

1) Kutya szabad mozgásán az ebnek a kutyatartás vagy tenyésztés helyén kívüli, póráz nélküli
tartózkodása értendő; a kutya szabad mozgásának nem tekinthető az olyan eset, amikor az
eb póráz nélkül a kutyatartás vagy tenyésztés helyén kívül tartózkodik, amennyiben a kutya
kiképzése során azt a kiképző felügyeli.

2) Somorja Város belterületein minden közterületen tilos a kutyák szabad mozgása.

3) Kutyával tilos belépni:
a) a gyermekjátszóterekre és homokozókra,
b) az iskolák, óvodák és a város hatáskörében tartozó egyéb iskolai létesítmények egész  
területére
c) a nyilvános sportjátszóterekre,
d) a temetőkbe,
e) a város Fő terére.

A felsorolt helyeket jól látható tájékoztató táblákkal jelölték meg.

3) A fenti tilalom nem vonatkozik a fegyveres testületek és a városi rendőrség szolgálati
feladatokat ellátó kutyáira, valamint a vak személyeket vezető kutyákra.

6. §
A közterületek szennyezése a kutyák által

1) A kutya tulajdonosa, ill. vezetője köteles 

a) biztosítani, hogy a kutya ugatásával, bűzével vagy ürülékével ne zavarja környezetét,

b) a közterületekről haladéktalanul eltávolítani a kutyaürüléket és azt az erre a célra
kihelyezett szemétládába bedobni oly módon, hogy a bűz ne terjengjen a környéken.
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7. §
A kutyák vezetése a város külterületein

1) A város külterületein kutyát vezetni csak az alábbi feltételek betartásával engedélyezett:

a) kutyát vezetni a nyakörvre vagy a kutya mellkasára erősített hámra kötött pórázon
engedélyezett,

b) az ölebeken kívül a kutyának szájkosarat kell viselnie,

c) kutyatartás vagy tenyésztés helyén kívül a környezetére veszélyt jelentő kutyát csak
olyan személy vezethet, aki teljes mértékben alkalmas jogi döntések meghozatalára,

d) kutyatartás vagy tenyésztés helyén kívül a környezetére veszélyt jelentő kutyát csak
olyan személy vezethet, aki mind fizikai, mind szellemi szempontból alkalmas és
képes arra, hogy a kutyát minden helyzetben uralni tudja, miközben köteles megelőzni
az olyan esetet, amikor az általa vezetett kutya támadhat, embereket vagy állatokat
veszélyeztethet, amikor a vagyontárgyakban, a természetben vagy környezetben tehet
kárt,

2) A kutya tulajdonosa, ill. vezetője köteles

a) a város ezzel megbízott dolgozójának a kutya nyilvántartási lapocskájával igazolni,
hogy a kutya szerepel a város nyilvántartásában,

b) a kutya tulajdonosa vagy tenyésztője köteles olyan intézkedéseket biztosítani, amelyek
megakadályozzák a kutya megszökését, esetlen nem tervezett vagy nem kívánt
szaporodását (39/2007 törvény), 

c) biztosítani, hogy a kutya ne támadjon meg embereket, hogy azt ne használják fel
megfélemlítésre – kivéve az őrző szolgálatot ellátó, illetve a fegyveres erők vagy a
városi rendőrség szolgálati kötelességet teljesítő kutyáit.

3) Ha a kutya valakit megharapott, a kutya tulajdonosa, aki a kutyát vezeti, köteles a
megtámadott személlyel tudatni nevét és állandó lakcímét; a kutyát vezető illető köteles a
megtámadott személlyel tudatni akutya tulajdonosának nevét és lakcímét. Ugyanúgy
köteles a kutyát nyilvántartó községet ill. várost tájékoztatni arról, hogy kutyaharapás
történt, ill. hogy a kutya anélkül támadott, hogy támadás, provokáció érte volna, vagy hogy
a kutyát önvédelmi célra használta volna. 

8. §
Közös és záró rendelkezések

1) Minden szubjektum, amely tulajdonosa, birtokosa vagy gondozója olyan ingatlannak,
amelyen ezen általánosan kötelező érvényű rendelet 5. § szerint tilos a kutyák szabad
mozgása vagy vezetése, a kutyatartás néhány feltételét szabályozó 282/2002 törvény 5. §
2. bekezdése értelmében köteles az általánosan kötelező érvényű rendelet hatályba
lépésétől számított 30 napon belül jól látható helyen megjelölni, hogy az adott helyen tilos
a kutyák szabad mozgása vagy vezetése. 

2) A kutyatartás néhány feltételét szabályozó 282/2002 törvény megszegése esetén a város a
szóban forgó törvény 7. § 1. bekezdése 2. pontjának a/ - c/ megállapításai szerint jogosult
természetes személynek 165.- euróig terjedő bírságot kiszabni; kihágás esetén (2. bekezdés
d/ - l/ megállapításai) a bírság összege 65.- euróig terjedhet.
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3) Ezt az általánosan kötelező érvényű rendeletet Somorja Város Önkormányzata 2015.
október 29-én   9/20/2015/VIII.  sz. határozat alatt hagyta jóvá.

4) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet a kifüggesztését követően 15. napon, azaz
2015.11.18-án  lép hatályba.

5) Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek a hatályba lépésekor érvényét veszti az
ebtartás feltételeiről kiadott 2/2010 és az 5/2011 számú általánosan kötelező érvényű
rendelet.

                                                                                                                  Bárdos Gábor
 a város polgármestere
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