
ELŐTERJESZTÉS 
Képviselő-testület részére 

Tárgy: Döntés megkínzott állatok emlékhelyének létrehozásáról Budapest Főváros IV. kerület, Szilas park 

 területén. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az állatvédelem és az állatkínzás elleni védekezés jegyében 2013. november 15. napján, Budapest Főváros 

IV. kerületében megalakult az Állatmentő Liga (székhely: 1048 Budapest, Szíjgyártó utca 13. 3. emelet 7.; 

bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0014713; adószám: 18281284-1-42), valamint Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete – 188/2013. (IX. 26.) számú határozatával – döntött 

Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozásáról is, mely feladatokat szintén a Liga látja el Újpesten. 

 

Az Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásnak, és anyagi támogatásnak köszönhetően 

elmondható, hogy Újpest évek óta az állatvédelem területén messzemenően a legjobb Magyarországon. 

A Liga folyamatosan segédkezik az Önkormányzat által telepített kutyafuttatók rendjének fenntartásában, 

továbbá ingyenesen igénybe vehető állatmentési szolgáltatást, valamint 0-24 órában működő, ingyenes 

segélyhívó vonalat biztosít az állattartók részére. 

Az Állatmentők az elmúlt években több száz házi-, dísz-, és vadállatot mentettek ki szorult helyzetükből, 

nem csak Budapest Főváros IV. kerületében. Rendszeresen visznek vissza tulajdonosaiknak elkóborolt 

kutyákat/macskákat, mentettek gázolt állatokat, segítik a hatósági munkát a házi kedvencek azonosítójának 

(chip) ellenőrzésében. 

Az újpesti Állatmentők példáját alapul véve hozták létre Budapest Főváros XIX., valamint X. kerületeiben is 

az Állatvédelmi Járőrszolgálatokat. 

 

Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy Újpest folyamatosan élen jár az állatok kínzása elleni 

védekezésben (pl. Állatvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége létrehozásának kezdeményezése; 

tiltakozási akció támogatása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

szigorítására) az Állatmentő Liga szeretné létrehozni Budapest Főváros IV. kerület, Szilas park 

kutyafuttatójának területén a megkínzott állatok emlékhelyét, emlékmű felállítása útján. 

Az emlékhely Magyarországon elsőként funkcionálhatna zarándokhelyeként is azon egyéb, hazai 

településeken, valamint más országokban élő jelenlegi/volt állattartók számára, akik azonosulnak az újpesti 

Állatmentő Liga és az Önkormányzat által, állatok védelme kapcsán vallott eszmékkel/elvekkel. 

 

Ez úton kérem a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa nevezett emlékhely létrehozását, emlékmű 

állítását, ezáltal is megerősítve Budapest Főváros IV. kerületének tiltakozását az állatkínzókkal szemben. 

 

 

 

            Pataki Gábor 

          Állatmentő Liga 

                 elnök 

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta és úgy határoz, hogy hozzájárul Budapest Főváros IV. kerület, Szilas park kutyafuttatójának 

területén a megkínzott állatok emlékhelyének létrehozásához, valamint ahhoz kapcsolódóan emlékmű 

állításához. 

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

felelős: a Polgármester 

határidő: folyamatos 


