
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. június 24-én tartandó rendkívüli ülésére 
 

„a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
rendelet módosítása” tárgyban 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az agárdi Napsugár stand melletti kikötőtől a Meder utcáig terjedő partszakaszt évek óta 
előszeretettel használják a városunkban élő, nyaraló, vagy csak látogatóba ideérkező 
ebtulajdonosok kutyájuk sétáltatására, futtatására. Ez a folyamat az utóbbi hónapokban még 
inkább felerősödött, és még a kijárási korlátozás idején is gondot okozott, mivel a 
rendőrségnek többször kellett ezen a területen intézkednie a kijárás korlátozás szabályait 
megszegő, oda Budapestről kutyájukkal együtt érkező állampolgárokkal szemben. 

A gazdák egy része sajnos nem gondoskodik az állati ürülék összeszedéséről, amely 
köztisztasági problémákat is felvet. 

Ezen a kiemelten szép partszakaszon halad keresztül a kerékpárút és a gyalogos sétány, 
továbbá itt található a kijelölt fürdőhelyként üzemelő Tini strand, ahol nem kívánatos a már-
már „kutyák és gazdáik gyülekezőhelyeként”, valamint „kutyás strandként” elhíresült funkció 
további fenntartása.  
A jelenlegi helyzet balesetveszélyt is teremt, mivel az itt rohangáló kutyák veszélyt 
jelenthetnek a sétálók és strandolók, valamint kerékpárosok számára.  

A partfal rekonstrukciós munkálatok során egy olyan, sok látogatót vonzó természeti együttes 
fog itt kialakulni, ahol biztosítanunk kell a jelenleg fennálló zavaró hatás megszüntetését. 

Természetesen megértjük, és elismerjük a kutyák gazdáinak az állatok kulturált körülmények 
között történő sétáltatása és futtatása iránti igényét, erre azonban – a velük való egyeztetés 
alapján – az önkormányzat részéről a város más területén kívánunk helyet biztosítani. 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XII.18.) rendelete 
tartalmazza a kedvtelésből tartott állatok tartására és az ebrendészeti hozzájárulásra vonatkozó 
szabályokat.  
A mellékelt tervezet alapján ezen rendelet kiegészülne azzal a rendelkezéssel, miszerint a 
gárdonyi 5429/17, 5457/3, 5457/4 hrsz.-ú ingatlanokra, valamint az 5429/19 hrsz.-ú 
ingatlannak a Napsugár strand melletti kikötő és a Meder utca közötti szakaszára kutyát 
bevinni tilos.  

A szabályozás betartását a közterület-felügyelet és a rendőrség közreműködésével 
rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén szankcionálni fogjuk. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján hozzon döntést az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet elfogadásáról. 
 
 
Gárdony, 2020. június 23. 
 
 
 
            Jankovics Zoltánné 
                                   jegyző 



 
TERVEZET 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (…….) önkormányzati rendelete 

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 23/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 23/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A strandokra, a kijelölt fürdőhelyekre, a gárdonyi 5429/17, 5457/3, 5457/4 hrsz.-ú 
ingatlanokra, valamint az 5429/19 hrsz.-ú ingatlannak a Napsugár strand melletti kikötő és a 
Meder utca közötti szakaszára ebet bevinni tilos.” 
 
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Tóth István                Jankovics Zoltánné 
 polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2020…………………napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 

Jankovics Zoltánné 
          jegyző 
     
 
 
 
 
 
 

         
 


