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Tisztelt kutyatartók!

Tudjuk a kutyatartás nemcsak hobbi, kedvtelés, hanem például az idősek számára védelmet,
elengedhetetlen mozgást, levegőzést, plusz társaságot jelent.
Az utóbbi időben szemmel láthatóan megszaporodtak településünk utcáin, közterületein a
kutyák. Sétáltatásukat rendelet szabályozza és viszonylag kevés probléma adódott
jelenlétükből. Ám egyre több a gazdi nélkül kóborló eb, amely már nem hagyható szó nélkül.
A kutyákhoz kapcsolódó szabálysértéseket a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény határozza meg. Emellett
2013. január 1-je után a 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint minden 4 hónaposnál
idősebb kutyát kötelező transzponderrel (chippel) megjelölni és a megfelelő adatbázisban az
állat és a gazda adatait rögzíteni.
Ehhez a kötelezettséghez önkormányzatunk anyagi támogatást is nyújtott a tulajdonosoknak.
Mindezek azt is jelzik, hogy mindaz az ebtartó, aki az állatorvossal nem végeztette e kis
beavatkozást, birsággal sújtható.
A másik és egyre nagyobb gondot okozó probléma a kutyaürülék.
Az utcán hagyott, fel nem szedett kutyagumi nemcsak látványnak kellemetlen, de számos
veszélyt is hordoz, melyek közül a belelépés esélye egészen ártalmatlannak számít. A kutyák
ürüléke ugyanis milliónyi olyan élősködőt (parazitát) tartalmaz, melyek az emberre is
veszélyes fertőzéseket terjesztenek.
Parkjaink tele vannak kutyaürülékkel és a kisgyerekek ott futkosnak, elesnek, leülnek,
játékaik beleesnek, kézzel megfogják stb. A közterületet gondozók a fű nyírásakor pedig
szétfröccsenő ürüléket kapnak ruházatukra, arcukba.
Zalakaros eddig virágos, biztonságos és tiszta helyként volt ismert. Kérünk minden
kutyatulajdonost, hogy ezeket az értékeket őrizze meg, és tegyen településünk tisztaságáért.
Önkormányzatunk chipleolvasót, fúvócsövet szerzett be, a kóborló ebek befogására pedig
sintért alkalmaz. A Karos-Park az állatok számára ketreceket épített. Az így befogott kutya
tulajdonosa komoly birságra számíthat.

Tisztelt ebtartók!
Bízunk abban, hogy a belátás, a felelősségteljes magatartás segít a probléma megoldásában, és
nem kell a korábban ismertetett eszközökkel élni hivatalunknak.
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