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Az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli, és a 2011. december
29-i rendes ülésre készített azonos tárgyú előterjesztéssel, azzal a kitétellel, hogy:
- az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontja törlésre került, mivel a
tervezet szerint a 2012. február 9-i képviselő-testületi ülésen a költségvetés
tervezete is napirenden szerepel,
- a feladat-végrehajtásra biztosított határidő is módosításra került.

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 274/2011. (VI. 30.) Kt.
határozatában felkérte a város jegyzőjét, hogy a település belterületén a kóbor állatok
befogására és ellátására szolgáló, jogszerűen és hatékonyan működő rendszer
tervezetét terjessze elő a 2011. évben azért, hogy a 2012. évi költségvetés
összeállításakor a rendszer kiépítéséhez szükséges pénzeszközök biztosítását
figyelembe vehesse.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a település
belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat - amennyiben a
befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté - az
állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának
átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges
elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége esetén - a külön jogszabályban
meghatározott időtartam elteltével - az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.
Ennek figyelembevételével a következő alternatívákat vizsgáltuk:
I. A város szabályozási terve módosításának elfogadása után, a gyepmesteri telep
kialakítása első ütemének megkezdése. Megvalósulás esetén az alábbiak szerint
javasolt a kialakítást tervezni.
1. év: jogerős építési engedély megszerzése, közművesítés, 10 db új kennel kialakítása szerszám- és eszköztárolóval, 1 db magasnyomású melegvizes mosó
(„sterimob") beszerzése.
2. év: szociális létesítmény, kiegészítő helyiségek kialakításának megkezdése.
3. év: Szociális létesítmény befejezése, 10 db kennel kialakítása, régi kennelek
elbontása, kerítésépítés, parkosítás.
II. A környező települések (városok) megkeresése a szabad kapacitás (főleg tárolás)
felmérésére.
A felmérés érdekében az alábbi városok önkormányzatait kerestük meg:
- Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Bonyhád, Paks, Dunaföldvár, Komló, Tamási.
A megkeresett települések közül öten jeleztek vissza, mindenhol kapacitás hiányára
hivatkozva kérésünket elutasították.
III. A Philip Természet- és Állatvédő Egyesület több alkalommal jelezte, hogy
megállapodást szeretne kötni az Önkormányzattal.
Az Egyesület ebben az évben már jó kapcsolatot alakított ki a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft.-vel, rendszeresen járnak kutyákat fotózni, sétáltatni,
ha találnak gazdát, elszállításukról díjmentesen gondoskodnak.
Megállapodás megkötése esetén a város a 14 napos tartási időn túl mentesülne az
altatási költségektől is (~ 3.500 Ft/eb) és állatbarát módszer válna alkalmazhatóvá.
A „túltartás” idejére az egyesület gondoskodna a táplálékról, csak az etetési, takarítási
feladatok hárulnának a gyepmesterre. A meglévő kennelek közül 2 db várakozó

helyiség lenne elkülöníthető azoknak az ebeknek, amelyeknek a kötelező tartási ideje
lejárt. A lehetőségek közül a fenti javaslatok tűnnek kivitelezhetőnek, a
megállapodással jelentős számú eb kerülhetne új gazdához.
Tekintettel arra, hogy a fenti megállapodás megkötése a kóbor állatok befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi problémát nem oldja meg (pl. ha nem sikerül
valamely állatnak gazdát találni), mindenképpen javasolt az előterjesztésben fent
részletezett ütemezésnek megfelelően a telep fejlesztését megkezdeni.
A szabályozási terv módosítását követően kezdhetjük meg az első ütem kialakítását a
szakhatóságok előzetes állásfoglalása, az új állatvédelmi törvény (ha szükséges),
valamint a kistérségi települések igényeinek esetleges figyelembevételével.
A fentieket 2011. december elején, egy informatív megbeszélés keretén belül a
kerületi hatósági főállatorvossal is egyeztettük, aki a lehetőségként adódó irányt jónak
találta. A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást köt a Philip Természet- és Állatvédő Egyesülettel (7400 Kaposvár,
Csalogány u. 23.) a dombóvári 0328/1 hrsz. alatt működő gyepmesteri telepen
tartott állatok gondozásában való közreműködés érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás részleteinek
kidolgozására és aláírására.
Határidő: 2012. március 31.
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