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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 26. ülésére 
 

Tárgy: Javaslat Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 2012. augusztus 15. napján együttműködési 
megállapodást kötött az Állatmentő Ligával az állatkínzás visszaszorítása, az állatokkal való 
helyes bánásmód megismertetése és az arra rászoruló állatok mentése céljából. 
 
Az együttműködési megállapodás alapján az Állatmentő Liga   

 ellátta Újpest közigazgatási területéről a hozzá érkezett állattartással kapcsolatos 
bejelentések gyors és a jogszabályoknak megfelelő kivizsgálását, és a szükséges 
intézkedéseket megtette, 

 közreműködött az Önkormányzat állatvédelmi feladatainak ellátásában, 
 rendszeresen tájékoztatta a lakosságot az állatvédelmi jogszabályokban meghatározott 

állattartási szabályokról, 
 részt vett az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken, 
 előadásokat tartott az újpesti óvodákban és iskolákban, mely során a kisállattartás 

szabályaira, az állattartók felelősségére hívta fel a figyelmet, 
 közreműködött az állatellenes cselekmények felderítésében, a szakszerű, 

jogszabályoknak megfelelő intézkedések megtételében. 
 

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az együttműködés hasznos volt, 
az Állatmentő Liga eredményesen látta el feladatát, munkáját sikeresnek ítéljük  
Működésükhöz mind a személyi, mind a technikai feltételekkel rendelkeznek. 
 
Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A.§ (1) bek.-e 
lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy állatvédelmi őrszolgálatot 
működtethessenek. 
 
Tekintettel az elért eredményekre javaslom, hogy önkormányzatunk hozza létre az 
Állatvédelmi Őrszolgálatot, és feladatai ellátásra az Állatmentő Ligát bízza meg. 
 
Az Állatvédelmi Őrszolgálat feladata és hatásköre tekintetében az alábbi javaslatot teszem: 
 

 Újpest közigazgatási területén az állatokkal való megfelelő bánásmód figyelemmel 
kísérése, 

 az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásának elősegítése, azok 
megsértésének felderítése,  

 együttműködés az állatvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező helyi szervekkel 
(jegyző, rendőrség, BFKH IV. ker. Hivatala), 
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 a felelős állattartás szemléletének kialakítására felvilágosító, nevelő munka folytatása 
az óvodákban, általános iskolákban,  

 ezen bejelentések gyors kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele,  
 a kutyafuttatók rendszeres ellenőrzése, 
 Újpest lakosságának rendszeres tájékoztatása a feltárt állatkínzási ügyekről és azok 

megoldásáról, 
 együttműködés a helyi állatmenhellyel és Budapest Főváros Önkormányzat 

Állategészségügyi Szolgálat Ebrendészeti telepével a kóbor állatok befogása 
érdekében, 

 együttműködés az elhullott állatok elszállításában az ATV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel, 
 együttműködés a helyi állatorvosokkal ivartalanítási, csipbeültetési akciók 

szervezésében, 
 karitatív jellegű gyűjtési akciók szervezése és azok lebonyolítása (állateledel, 

felszerelési tárgyak stb. gyűjtése) 
  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék. 
 
Újpest, 2013. szeptember 26. 
 
 
        Wintermantel Zsolt 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 
felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy állatvédelmi őrszolgálatot hoz létre, mely feladatok 
ellátásával az Állatmentő Ligát (1048 Budapest, Szíjgyártó u. 13. II/7. Nyilvántartási szám: 
14.713 – Fővárosi Törvényszék, adószám: 18281284-1-42, képviselői: Pataki Gábor elnök, 
Kis Norbert alelnök) bízza meg. Az állatvédelmi feladatok ellátására az Állatmentő Liga 
részére Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 85.000 Ft/hó összeget biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntés végrehajtására, vonatkozó 
jognyilatkozatok megtételére, az okiratok aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 


