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Dunavarsány Város Onlmrmányzata Képviselő-testületének

2022. március 8-ai rendes, nyílt ülésére
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Hiv. szám: DV/1311-1/2022. Tárgy: Javaslat a Kutya Mentsvár Allatmenhely Alapítvány támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város területén 2018-tól a HD-Herczig Kft. (székhely: 2230 Gyömrő, Allomás u. 72/a. ) végzi a
gyepmesteri feladatok ellátását. A HD Herczig Kft. a befogott állatokat a Kutya Mentsvár AIlatmenhely Alapítvány
(székhely: 2230 Gyömro, Allomás u. 72/a. ) által működtetett menhelyen helyezi el.

A 2022. január 1-jétöl hatályos, a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átmházásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XH. 27. ) Korm. rendelet korábban nem elöírt
feladatokat határoz meg az Alapítvány számára (pl. befogott állatok megnövelt tartási ideje miatt új kenneleket kell
létesíteni). A feladatok ellátása érdekében az Alapítvány megkereste az Onkormányzatot azzal a kéréssel, hogy évi
egyszeri, 350. 000 Ft összegű támogatással segítse munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az elöterjesztés melléklete szerinti kérelem kedvezö elbírálása érdekében a
határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsany Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Kutya Mentsvár AIlatmenhely Alapítvány (székhely: 2230 Gyömrő, AIIomás u. 72/a.) működésére

3SO.OOO Ft, azaz Háromszázötvenezer forint támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés terhére, amelynek
fedezetét átcsoportosítással biztosítja azzal, hogy a támogatási összeg felhasználása és az összeggel való
elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

b) felkéri a Polgármestert az a) pont szerintí támogatási szerződés aláírására és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

Határido:

Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzűgyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Csilla igazgatási elöadó

Melléklet: Támogatási kérelem

Dunavarsány, 2022. marcius 2.
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Kutya MentsvárAlapítvány
2230, Gyömrő, Állomás u. 72/A.
Adószám: 18711970-1-13
Banlc: 10700419-43843905-51100005
FELIR azonosító: AB2488801

Tárgy: Éves támogatási kérelem

Tisztelt Hivatal!

A Kormány 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelete, ami a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szól, ami
jelentős változástjelent az kóbor állatok tartásának vonatkozásában.

A rendelet szerint a hatósági megfigyelési id6 14 nap, és ezen felül még 30 napig, tehát összesen 45
napig kell tartanunk a közterületen befogott ebeket.

Menhelyünk, a gyömröi Kutya Mentsvár Alapitvány ezt a 45 nap tartási költséget átvallalja a
Hivataloktól, viszont szeretnénk kémi évente egyszeri 350. 000 Ft-os támogatást a. Menhelyünk
részére, ( a havi átalányilíj megtartása melletf) mivel több kennelt kell vásárolnunk az egyre több
beérkezö gazda nélküli/ közterilleten tartózkodó kutyának, ebböl adódóan meg kell nagyobbítanunk
a Menhelyűüket.

Nem célunk az ebek altatása, ahogyan eddig sem volt az.
Menhelyünkön az ebek gazdásodásig ill. életük végéig vannak tartva.

Mindent megteszünlc, hogy a kóbor állat tulajáonosát felkutassuk, ez nagyon sok esetben sikerül is,
a tulajdonos csak chipelve, oltással, féreghajtva, oltási könyv kiséretében kapják vissza a
kutyajukat.
Ezt Jegyzökönyben rogzitjük.

Kérem, hogy ezzel a évente egyszeri támogatással segítsék a további közös munkánkat, hogy
minden településen állatbarát Önkormányzat legyen, így megszépítve a gazdáüan állatok további
életét.

Bármilyen kérdésük van, szivesen állok rendelkezésűkre a 06209643025-ös telefonszámon.

Gyömrö, 2022. 02. 10

Tisztelettel: Herczig József
Gyömröi Kutyamentsvár Allatmenhely


