
Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (2) 

bekezdése szerint összhangban az ebtartásról szóló 2002. évi 282. törvény 3.§ (6) bek., 4.§ (5) 

bek., 5.§ (1)-(2) bek. és a 6.§ (3) bekezdése és későbbi módosításaival a következő rendeletet 

alkotja:  

  

  

Dunaszerdahely Város 2019/…. sz. (2019. február 19.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/15. sz. (2012.9.27.) az 

ebtartás feltételeiről szóló általános érvényű rendelete  

  

  

           I.  

  

Dunaszerdahely Város 2012/15. sz. az ebtartás feltételeiről szóló általános érvényű 

rendelete és későbbi módosítása a 2014/1. sz. (2014. február 11.) általános érvényű rendelet a 

következőképpen egészül ki és módosul:  

  

  

1. A 2.§ b) pontja a következőképpen hangzik:  

  „b) különleges ebnek minősülnek   

1. a külön törvény alapján magán őrző - védő szolgálatot teljesítő kutyák,  

2. a hegyi szolgálatot teljesítő kutyák,  

3. a mentő szolgálatot és civil védelmet teljesítő kutyák,  

4. a vadászkutyák,  

5. a pásztorebek,  

6. a speciális kiképzésben részesülő kutyák,  

7. a nemzetközi vagy nemzeti versenyszabályzat alapján rendezett verseny vagy 

kiképzésben résztvevő kutyák.”  

  

2. A 3.§ (9) bekezdése következőképpen módosul:  

  

„ (1) A kutyatartó köteles a 3.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba bejelentett eb 

azonosíthatóságát biztosítani, azaz transzponderrel - microchippel 

megváltoztathatatlanul megjelölni. Az eb tulajdonosa köteles az ebet 

megváltoztathatatlan módon megjelölni azaz transzponderrel -  microchippel való 

ellátását biztosítani, még az első tulajdonosváltás előtt, legkésőbb az eb 12 hetes 

koráig.”  

    

3. A 7.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul:  

   

„(1) A 2018. augusztus 31-ig született ebeket a tulajdonos köteles megváltoztathatatlan 

megjelöléssel legkésőbb 2019. október 31-ig ellátni, ez nem vonatkozik azokra a 2018. 

augusztus 31-ig született ebekre, amelyek piaci értékesítés tárgyai, más tulajdonába 

vagy tartásába kerülnek vagy, amelyek karantén állomáson vagy menhelyen kerültek 

elhelyezésre.3)“  

  
A 3 lábjegyzetekhez fűződő vonal alatti megjegyzések a következőképpen módosulnak:  



3) Az állategészségügyi gondoskodásról szóló 2007.évi 39. törvény és későbbi módosításai 54e§  

  

  

            II.  

  

  Jelen általános érvényű rendelet 2019. március 15-én lép hatályba.  

  

  

Kelt, Dunaszerdahely, 2019………………….  

  

JUDr. Hájos Zoltán   

                 polgármester  

  

  


