Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarországon új, 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet lépett
hatályba.
- TILOS kistestű ebet (0-20 kg-ig) 10 m2-nél, közepeset (20-40 kg-ig) 15 m2-nél,
nagytestűt (40 kg-tól) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani!
- TILOS kistestű ebet 4 m-nél, közepeset 6 m-nél, nagytestűt 8 m-nél kisebb lánccal tartósan kikötni
- Az eb, macska, görény kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani!
- TILOS patás állatot és kutyát állandó jelleggel kikötni, bezárva tartani!
Továbbá a kutyának és minden egyéb állatnak biztosítani kell megfelelő kutyaházat ami védi az esőtől, a
hótól és a hidegtől is! (fémhordó, betongyűrű nem megfelelő!) Nyáron biztosítson árnyékos helyet
állatának!
A kikötött kutyának minden esetben nyakörvnek kell a nyakán lenni, ehhez csatlakoztatni a láncot. Ha a
lánc állandóan feltekeredik, a lánc nyakörv felőli végére forgót kell tenni! (kb. 100,- Ft-os költség,
beszerezhető mezőgazdasági boltban, barkácsáruházban, kisállat kerekedésben!)
Az állat előtt mindig kell víznek lenni. Ha felborítja az edényt, egy nehéz, régi fazekat vagy vödröt le kell
ásni a földbe. Kérjük féregtelenítse kutyáját 3-6 havonta,mert ez veszélyes lehet a család számára is,
illetve a kutya ettől is lehet sovány, beteg. Tévhitekkel ellentétben csak az állatorvosoknál, állatpatikában
kapható (kb. 200,- Ft-os költség) féreghajtó a megfelelő, fokhagyma és egyéb népi gyógyászat ebben az
esetben nem segít!
Egyesületünk hamarosan ellátogat Önökhöz is, ellenőrzést tartani. Nagyon bízunk benne, hogy Ön jó
gazda és mindent rendben találunk. Sajnos ha hiányosságokat találunk, kénytelenek vagyunk a helyi
Jegyzőnél, Kerületi Fő állatorvosnál illetve szélsőségesebb esetben a rendőrségen feljelentést tenni.
SAJNOS NAGYON SOK KÓBOR KUTYA VAN. Ez azért van így, mert sok helyen születnek minden
évben kiskutyák, felesleges szaporulatként. Mivel az újszülött kiskutyák elpusztítása is
bűncselekmény, megoldás az ivartalanítás lehet. Így a szuka kutya többé nem tud szülni. Ez egyszeri
költség, de olcsóbb, mint a szaporulatokat felnevelni! Ezt mindenképpen javasoljuk, ahol egy udvaron
szuka és kan kutya is él. Érdeklődjön a helyi állatorvosnál!
Biztosan már Ön is hallott a chippelésről. Ez azt jelenti, hogy egyedi azonosítóval jelölik meg a kutyát,
így ha elveszne tudják kihez tartozik. Ez egy egyszeri költség (a kutya életében egyszer kell ezt megtenni)
ami kb. 3000-4000,- Ft lesz. Ezt lehetőség szerint el kell végeztetni 2013. január 1-től. Az ebadó kérdése
még nem rendezett, nem is biztos, hogy mindenhol be lesz vezetve. Kérjük ezek miatt a
törvénymódosítások miatt ne végezzen kutyájával, ne dobja ki, hiszen ő mindig minden pillanatban
hűséges társa Önnek! Az állatkínzást és leölést teljesen mindegy milyen módon, a törvény bünteti és
eddigi tapasztalataink alapján ezek mindig kiderülnek.
KÉRJÜK NE KEZELJEN MINKET ELLENSÉGKÉNT! HA ÚGY LÁTJA NEM TUDJA EZEKET A
MINIMÁLIS ELVÁRÁSOKAT MEGOLDANI, NE BÁNTSA KUTYÁJÁT, NE DOBJA KI, VEGYE
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, ha tudunk, SEGÍTÜNK!
Ha tud nem megfelelően tartott állatokról, kérjük jelezze nekünk: 30/957 6191, 92/347-724
HA ÁLLATKÍNZÁST LÁT (ÉPPEN VERIK, ÖLIK A KUTYÁT AZONNAL HÍVJA A 107-ES
RENDŐRSÉGI SZÁMOT, MERT EZ BŰNCSELEKMÉNY! ŐK KIMENNEK ÉS TETTEN ÉRIK
AZ ILLETŐT. Ebben az esetben is lehet kérni a bejelentő nevének eltitkolását!)

(A nevét és telefonszámát lehetőség szerint meg kell adnia, mi ezt titkosan kezeljük, ebből a négy év alatt
soha nem volt még probléma! Viszont ki kell szűrnünk azokat, akik csak haragból jelentgetik
embertársaikat!)
Együttműködését köszönettel: Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala megye
Kérjük támogasson minket, mi értékeljük a kicsit is: OTP Rt. 11749008-20187682
Csekkek a zalaegerszegi állatmenhelyen átvehetők, illetve postacímünkön, telefonszámunkon
igényelhetők: (8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 13.) www.allatkommandozala.hu
Tudta-e Ön, hogy a zalaegerszegi Bogáncs Állatotthonban rengeteg gyönyörű kutya várja leendő
gazdáját? Aki állatvédőktől, gyepmesteri telepekről, menhelyről fogad örökbe, EBADÓ mentességet élvez
a kutya élete végéig! Várja a gazdi jelölteket, önkénteseket szeretettel a Bogáncs Állatotthon (8900
Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6. Kanizsai útról kiírva!) Telefon: 92/347-724

