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                                                           Kóbor ebek elszállítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. június 23.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 
     1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása      
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
   
  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. végrehajtásának segítése érdeké-
ben a FIDO Állatmentő Alapítvány megkeresett minket, hogy megbízással ellátná a Város terüle-
tén a kóbor ebek elszállítását, tartását, orvosi ellátását és számukra élhető körülmények biztosítá-
sát, valamint gazdához juttatását.  
 
  A Városban, hasonlóan más településekhez, régi gond a kóbor kutyák befogása, elsősorban 
azért, mert egy-egy kutya elszállítása eddig 40-45 ezer forintba került, és a legtöbb esetben az eb 
gazdája ismeretlen maradt, vagyis egyes állattartók felelőtlensége okoz e területen rendetlenséget 
és kiadást az önkormányzatnak. Az önkormányzat önmagában nem tudja ezt a feladatot megolda-
ni, mivel nemcsak a befogadásról, de elaltatás előtt – amennyiben addig új gazdát nem talál – leg-
alább 2 hétig a tartásról is gondoskodnia kellene. A FIDO Alapítvány megbízása erre a problémára 
megoldást adhat. Természetesen ők sem ingyen végeznék el ezt a feladatot. Az árakat a mellékelt 
szerződés tartalmazza. 
 
  Az alapítvány kutya menhelyet is építene a Városban, ha erre a lakóházaktól messzebb egy 
100x100 m2-es területet tudnánk biztosítani. 
 
  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. június 
 
                                                                                     Hegedűs Ferenc 
                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 
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3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- előterjesztés szerint. 

 

4. Határozati javaslat:  
                                                                         A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a FIDO Állat-
mentő Alapítvánnyal kötendő szerződést jóváhagyja 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
                                                                       B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és azt nem fogad-
ja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 






