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LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Község Lakosságát, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Járási főállatorvosa az alábbiakat rendelte el a veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20) FVM rendelet 12. §-a és 15 § d.) pontja
alapján:
2014. január 10. napjától, vagy az adott területen újabb veszettségi eset
megállapításától számított
minimum 90 napig Törtel teljes közigazgatási területére
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el, továbbá elrendelem az érintett
településen tartott
macska-félék veszettség elleni kötelező védőoltását.
Az ebzárlat tartama alatt:


A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt
udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek. A kiszökött, elkóborolt, gazdátlan ebeket, macskákat a
területileg illetékes vadászatra jogosult köteles a vadászati szabályok betartásával
kilőni.



A kilőtt állatok tetemének megsemmisítésére a tulajdonos beazonosíthatóságának
hiányában a vadászatra jogosult kötelezett.



Tilos a rókák lebőrözése.



Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
Macska kizárólag szökésbiztos eszközzel, ketrecben szállítható.



A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.



Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres
erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás
ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.



Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztorebeket szabad
állatok terelésére, illetve őrzésére használni.



Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni
az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges
meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a
kóborló eb, vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az
állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az

állatot a járási fő állatorvos határozatára járványügyi
állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
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Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.



Az elrendelt kötelező védőoltások költsége a tulajdonosokat terheli.

Törtel, 2014. január 14.
Dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

