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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Kistarcsa Város közigazgatási területén a kóbor ebek befogását évek óta a Kutya Mentsvár 
Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) végzi. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői végzik 
az összekötő feladatokat, hozzájuk érkeznek a bejelentések és jelzik az alapítvány felé az 
igényeket. Jelenleg 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig áll fenn a 
szerződésünk az alapítvánnyal, 300.000,- Ft/év összegért végzik a szolgáltatást. 
Mivel az alapítvánnyal az önkormányzat már több évre visszamenőleg jó kapcsolatot épített 
ki, ezért a kóbor állatok befogására szóló árajánlatukat újra 3 év vonatkozásában kértük meg. 
Az ajánlat szerint az alapítvány 300.000,- Ft/év összegért végzi a szolgáltatást. 
Egyéb kóbor állat (pl. róka) befogására külön megrendelés szükséges, a megállapodásban 
foglalt költségen felüli összegért. Kistarcsán jellemzően kóbor ebek befogása szükséges. 
Az alapítvány munkájával kapcsolatban mindezidáig nem merült fel kifogás. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja az 
alapítványok támogatását a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalta. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3)-(4) 
bekezdése szerint: 
„(3) A települési – a főváros belterületén a fővárosi – 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. 
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(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, 
valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos 
az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási 
körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az 
addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt 
követően gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy 
az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak 
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, 
ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés 
eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az 
állat életét megengedett módon ki lehet oltani.” 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület felé. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kutyamentsvár Alapítvánnyal (képviseli: Herczig József kuratóriumi elnök, székhelye: 
2230 Gyömrő, Állomás u. 72/A.) 2020. január 1-től 2022. december 31. napjáig tartó 
határozott időre megállapodást köt Kistarcsa város közigazgatási területén lévő kóbor 
ebek befogására. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás fedezetét, 300.000,- 
Ft/év összegben, az adott évre vonatkozó költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István 
    polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. november 5. 
 
 
 
       Juhász István    
                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


