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Tisztelt Önkormányzati Képviselők! Mellékletben megküldöm javaslatomat a zárt kutyafuttatö létrehozásához.
Természetesen nem csak magam nevében beszélek a felmerült igényröl. A zárt kutyafuttató létrehozására pályázati
lehetőségek vannak. A környező településeken már követve az állatvédelmi törvényt és a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal által kidolgozott felelős kutyatartás jogszabályokhoz igazodó programját. Dunavarsány legyen
kutyabarát település. A zárt kutyafuttató azért is vált szükségessé, mert a Habitat utca végénél a réten az építkezés
hamarosan megkezdődik. Remélem javaslatommal a testület segítségére voltam. Továbbra is állok az ügyben
rendelkezésükre.. Tisztelettel: Svétecz Tibor



Egyéni javaslatom a zárt kutyafuttató létrehozásához

Dunavarsányban a kutyatartók száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett. A

Nyugati Lakópark létrehozása a megnövekedett lakások, családok száma is befolyásolta ezt a
tényt. Az évek során a kutyák szerepe, hasznossága is sokatjavult a társadalomban. Mára

elfogadott tény, hogy a kutya. társállat, és tudományos eredmények is alátámasztják a
kutyatartás életminőségjavitó hatását. A szolgáltatások terén is egyre többen nyitnak a
társadalom e csoportja felé. Ugyanakkor az évek során a meghozott ebtartással kapcsolatos
rendeletek Dunavarsányban e társadalmi változást nem követték.

Jauaslatom a kutyabarát Dunavarsány megvalósításához helyi rendelet megalkotását és
zárt kutyafuttató létrehozását. Ennek megalkotásához természetesen elengedhetetlen a
szabálykövető magatartást, az állatok védelméről és kíméletéról szóló 1998. évi XXVIII.

törvény, kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (11. 26.)
Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az

állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998.
(Xll. 31. ) Korm. rendelet

Annak ellenére, hogy a kutyák száma az elmúlt tíz évben ugrásszerűen

növekedett, és ez a tendencia a további növekedés felé mutat, mégsem váltak
veszélyesebbé az utcák, só't, sok tekintetben javulás tapasztalható a közösségi kutyatartás
terén. A zárt kutyafuttató létrehozásával Kialakulóban lehet egy élhető

állapot, amelynek szerves része a kutyások és a nem kutyások közös megegyezése a békés
együttélés érdekében. Bár a kutyások és nem kutyások közötti ellentétek a zárt kutyafuttató
létrehozásávalcsökkenthető.

A "nem kutyások" a szabályok betartását várják el a gazdáktól. A kutyatartók a nevelés
előtérbe a szabadon mozgatás, játszás és más kutyákkal való szocializáció lehetőségét, a
szabályok betartásával tartják a legfontosabbnak, és az ezek miatti hátrányos
megkülönböztetés felszámolását szeretnék elérni sokan egy szabályok szerinti zárt

kutyafuttató létrehozásával. Javaslom, minél szélesebb körben kiterjesztenj a Nemzeti
Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

GAZDI JOGSI programját ahol a felelős kutyatartásról vizsgát lehet tenni annak érdekében,

hogy kutyájukkal való közösségi együttélés során a zárt kutyafuttatót szabályszerűen tudják
használni. Ez a tanfolyam mind személyes megjelenéssel vagy online formában dijtalanul
végezhető el! Ennek lehetőségéről az eb összeírási adatlapot már kitöltöttek körében vagy a
kitöltéskor hívnám fel a figyelmet.

A városi kutyatartás sok helyen mára életmóddá vált, amely a társadalom rrrinden rétegét
érinti, de ennek közösségi felismerésére és elfogadására még várni kell.

A helyzetfeltárásra épülve megfogalmazható a Dunavarsányi kutyatartásjövőképe, stratégiai
fejlesztési céljainak, a megvalósítást szolgáló beavatkozások, valamint a megvalósítás
eszközeinek meghatározása. Az eb összeiró adatlap alapján az arra vállalkozó kutyatartókat



össze lehetne hi'vni és a zárt kutyafuttató szabályait, etikettjét közösen kidolgozni.

A kutyával (és általában az állatokkal) kapcsolatos szemlélet az elmúlt közel száz évben igen

nagy változáson ment keresztül. Az egyik legmarkánsabb különbség, hogy megtört az a

szemlélet, mely szerint a kutya nem való városba, a kutya az udvarban láncra kötve érzi jól

magát. Tudományosan is alátámasztott, hogy a kutya természetes közegének az emberi

környezet tekinti, a családban van a helye. Egy felmérés szerint nagyjából ugyanannyi kutyát

tartanak lakásban, mint kertes házban. A másik meghatározó változás a kutya szerepének, az

általa hozott haszonnak a megítélésében rejlik.

Napjainkban azonban egymás után látnak napvilágot azok a tudományos elemzések, kutatási

eredmények, amelyek a családi környezetben élő, látszólag csupán kedvtelésből tartott

kutya által hozott hasznot már-már anyagiakban is, de lélektanilag mindenképpen

kifejezhetővé teszik, alátámasztva ezzel a városi ebtartás létjogosultságát.

A kutyatartó háztartások aránya Magyarországon közel 50 százalék körüli. A kutyák pontos

számára csak becslések vannak, amelyek szerint 2-2, 5 millió kutya él ma Magyarországon.

Budapest esetében a felnőtt lakosságnak több mint 25 százaléka kutyatartó, ami aztjelenti,

hogy minden negyedik emberrejut egy kutya. Ezen adatokat helyi vonatkozásban nem

ismerem, mert ugyan lehetne tudni az eb összeíró adatlap alapján, csak kérdés az, hogy az az

adatállomány mennyire pontos, mennyire jelentik a változásokat a gazdik.

Kutyának lemozgatására, mint azt a jogszabályokból láthatjuk, csak a kutyafuttatók állnak

rendelkezésre. Egy felelős kutyatartó viszont több napi sétáját korlátok közt bonyolítja,

mivel a közterületen szabályok szerint történhet a napi mozgatása a kutyáknak. Ami érthető,

de pont e szabály betartása is indokolja a zárt kutyafuttató megépitését. Bizonyára, ha a

tulajdonosokat megkérdeznénk napi sétáik alkalmával a kutyáik lemozgatására többen

mennének egy megfelelő zártfuttatók igénybevételével. Dunavarsányban sétáltatásra

alkalmas, bár a szabályok be nem tartásával nyílt közterület a Nyugati lakópark melletti rét

volt ahol most építkezés kezdődik.

A kutyatartás körül előfordulnak konfliktusok, a közterületen maradt kutyapiszok állandó

probléma, a póráz nélkül vezetett, de nem kelló'en nevelt kutyák könnyen megijeszthetik a

közelükben tartózkodókat. Főleg ezek miatt alakult ki egy általános rossz kép a kutyásokról -

a radikális vélemények szinte az összes közterületről kitiltanák az ebeket.

Ajelenlegi - szigorúnak tűnő -törvényi szabályozás, a környezetszennyezés és a póráz

nélküli sétáltatás bírságolása bár szintén ezt a szemléletet tükrözi, de hiszem, hogy hosszú

távon a kutyatartói tudatosság fejlesztésével a feszültségek minimalizálhatók, ha ezért a

saját eszközeivel Dunavarsány Onkormányzata mindent megtesz.

Ebben segít útjára indított Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Gazdi Jogsi program,

melynekalapelvei:

- Minden embernek joga van félelem nélkül és tiszta környezetben élni.

- Minden kutyánakjoga van szabadon szaladgálni ésjátszani társaival.

- Minden kutyatartó kötelessége, hogy óvja környezetét és felelőssége, hogy kutyájával

gondos gazdaként bánjon.



A GazdiJogsi program céljai:

Megismertetni és elfogadtatni a felelős városi kutyatartás normáit a kutyatulajdonosokkal.

Megteremteni a kutyatartás szinvonalas közterületi feltételrendszerét, mellyel a kutyák

mozgás- ésjátékigénye kielégíthető, miközben gazdáik is vonzó környezetben töltik el a

kutyasétáltatásra szánt idó't.

A GazdiJogsi lakosság a kutyatartók bevonásával végzett közös munka eredményeként

Dunavarsány kutyás program évről évre fejlődhet.. A tudatosság fejlesztésének

letéteményese a kutyatartás feltételeinek Dunavarsány rendeletben való

rögzítése, zárt kutyafuttató létrehozása valamint az eb összeíró lap következetes vezetése,

chipes nyilvántartás, ezek szintén a környezetükkel harmóniában élő kutyatartók érdekeit

szolgálják. Néha tapasztalható kutyatartó - nem kutyás szembenállást egy olyan -jó

értelemben vett - küzdelem váltsa fel, ahol a felelősségteljes kutyatartók és a nem kutyások

ugyanazon az oldalon állnak, szemben az egyre inkább elszigetelődő, környezetre és

közhangulatra ártalmas magatartásokkal. Zárt kutyafuttató, melynek kialakftását bizonyára

kutyások többsége támogatja működéshez létrehozott etikai kódex és házirend betartásával.

Legtöbben a kölcsönös toleranciát várjuk el embertársaiktól. A konfliktusokat megelőzve

táblákkaljeleznék a betartandó szabályokat, valamint közterületfelügyelőkjogosultak

lennének a szabálysértők büntetésére.

Az etikai kódex bevezetését, melyben minden kutya futtatót használót "szabályoznának" A

kódexnek vonatkoznia kellene a kutyásokra, nem kutyásokra, és bármilyen eszközzel,

járművel (pl. : görkorcsolya, bicikli, stb. ) közlekedőre egyaránt.

Bízom abban, hogy néhány gondolatom megosztásával segítségre lehetek a képviselő

testületnek a kutyatartási és a zárt kutyafuttató kialakítási rendelet megalkotásában.

Továbbra is készséggel állok az ügy mellé, ha igénylik segitségemet. Továbbá javaslom a

KUTYA KOTELESSEG Utmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) összeállítását a rendelet megalkotásához.

Dunavarsány, 2021. november4.

Svétecz Tibor

Elérhetőségeim:

Email: svetecztibor vi mail. hu

Telefon:+36 70 4061824


