A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:15/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. január 29. napján
14,30 órakor megtartandó ülésére

a kóbor ebek ideiglenes befogásához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2020. 01.27.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a
kóbor állatok befogása.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló
21/2012. (X. 01.) számú önkormányzati rendelete 4-8. §-a szabályozza a nagyközségben az
ebtartás szabályait.
A szabályozás szerint az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén
megkötve, zárt helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül
kijutni. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan
határait ne hagyhassa el, közös használatú udvaron csak a szomszédok írásbeli
beleegyezésével lehet tartani. Közterületen az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül
pórázzal el kell látni. Veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral,
kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható
pórázzal, tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni. Az eb tulajdonosa
köteles a kutyáját 2013. január 1-jét követően egyedi azonosítóval (mikrochip) ellátni.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről
szóló 11/2018.(IX.20.) önkormányzati rendelet 17. §-a az állattartással kapcsolatos
magatartások között nevesíti, hogy aki a kedvtelésből tartott állatot a szomszéd
nyugalmának állandó megzavarásával tart; közterületen ill. külterületen ebet szabadon,
felügyelet nélkül kienged, elengedi, a közterületen szájkosár nélkül sétáltat; a tulajdonában
lévő ebet nem látta el egyedi azonosító jellel (mikrochippel) a közösségi együttélés általános
azbályait sértő magatartást valósít meg. E magatartás természetes személy esetén százezer
forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1 millió
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A gazdátlan és közterületen kóborló ebek elfogásáról és a gyepmesteri telepre történő
elszállításáról az önkormányzat az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.-n (1194 Budapest,
Hoffner A u. 38-40., a továbbiakban: Kft.) keresztül gondoskodik.
Az Apha-Vet Kft.-vel kötött szerződés alapján 2019. évben 12 alkalommal 21 db kutyát
fogott be, erre összesen 961 946 Ft önkormányzati forrást kellett biztosítani.
Ezt a szerződést célszerű a jövőben is fenntartani. Az önkormányzat kérésére előre
egyeztetett időpontban a Kft. munkatársa, a gyepmester továbbra is befogná az akkori
időpontban a közterületen kóborló ebeket, és a már befogott – beazonosítatlan – kóbor
ebeket is elszállítaná, azok tartós elhelyezése céljából.
A költségek csökkentése érdekében a Decs, Sárközi ház udvarán két kutya kennel
kialakítása a kóbor ebek befogását követő ideiglenes elhelyezésére. Itt már adottak a
lehetőségek a betonozott aljú, mosható, két különálló ráccsal elválasztott és zárható kennel
kialakításához. Vízvételi, szennyvíz elfolyási, elektromosáram-vételi lehetőség is biztosított,
illetve magasnyomású mosóval is rendelkezik az önkormányzat, amivel a kennelek
tisztántartása, fertőtlenítése megoldható.
Az állatok elhelyezését biztosító kennelek vonatkozásában a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében
foglalt rendelkezések irányadók, miszerint tilos kistestű ebet 10 m 2-nél, közepes testű ebet
15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. A kialakítandó
kennelek mérete kb. 10 m2.
A befogáshoz speciális eszközök beszerzése szükséges, illetve legalább egy chipolvasót is
biztosítani kell a tulajdonos felderítése céljából. A feladat ellátása plusz létszámot nem
igényelne, az elképzelés szerint a közfoglalkoztatott és a mezőőr látná el, illetve a
dolgozatókat az eszközön kívül védőfelszereléssel is szükséges ellátni, továbbá gondolni kell
az esetlegesen keletkező munkáltatói kötelezettségek kivédése érdekében külön
felelősségbiztosítás megkötésére is. A befogott ebek napi ellátásával és az állatorvosi
ellátással is számolhatunk. Ennek költségére keretösszegként 2020-ban 200.000 Ft
keretösszeggel számolhatunk.
Amennyiben a felderítés nem vezet eredményre, akkor az ebek jogszabályoknak megfelelő
elhelyezését a Kft. végezné.
Kérem a tisztelt képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására.
Határozati javaslat:
kóbor ebek befogásához és ideiglenes elhelyezéséhez
szükséges
feltételek
megteremtéséhez
fedezet
biztosítására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elhatározza, hogy a Decs, Sárközi ház udvarán a kóbor
ebek ideiglenes elhelyezéséhez 2 db kutyakennelt alakít ki;
2. a kóbor ebek befogásához szükséges eszközök
beszerzése érdekében 200.000 Ft keretösszeget biztosít.
Határidő: 2020. február 29..
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(egységek kialakításáért)
Határozatról értesül: pénzügyi osztály
irattár
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