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Tisztelt Képviselő-testület!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása.
Városunk ennek a kötelezően ellátandó feladatának eleget téve szerződésben áll a tapolcai
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvánnyal (a továbbiakban: Állatmenhely),
amelynek elnöke Ulrike Vollner. Az Állatmenhely 2001-től működik Tapolcán, és látja el a
gyepmesteri feladatokat, mely a kóbor állatok befogása mellett az állati hulladékok
begyűjtését, és a gyűjtőhelyre történő szállítását jelenti.
Az Állatmenhely az előterjesztés 1. melléklete szerint tájékoztatást adott a 2013 év közhasznú
tevékenységéről, a 2014. évi tervezett költségvetéséről. Az Állatmenhely szigorú szabályok
szerint működik, minden befolyt összeget az állatokra és a működésére fordít. Az
Alapítvány működéséhez szükséges fedezet adományokból, a személyi jövedelemadó egy
százalékából és rendszeres önkormányzati támogatásból áll össze. Az Állatmenhely 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolója a www.menhely-tapolca.hu honlapon megtekinthető.
Az Önkormányzat együttműködése az Állatmenhellyel Ulrike Vollner lelkiismeretes és
színvonalas munkájának köszönhetően jó példa lehet a kistérség bármely települése
számára. Munkájuk elismeréseként „Az év állatmenhelye 2013” díjat az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely Alapítvány kapta meg, melyet idén első alkalommal adott át az Állatorvosok
az Állatvédelemért Országos Alapítvány.
Az Állatmenhellyel kötött vállalkozási szerződés 2012. február 10. óta hatályban van, így a
változó jogszabályok, az Állatmenhely székhelyének módosulása, illetve a közös munka még
hatékonyabbá tétele érdekében szükségessé vált a szerződés aktualizálása, pontosítása is.

Az elmúlt évek egyik visszatérő problémája, tapasztalata, hogy a lakosság többsége nincs
tisztában azzal, hogy a gyepmester feladata a közterületen található állati eredetű hulladék,
melléktermék – így különösen az elhullott állat teteme – összegyűjtése és a települési
gyűjtőhelyre szállítása is. 2012. májusában lépett hatályba a nem emberi fogyasztásra szánt
állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: Ász.), amely szabályozza többek között a
települési állati melléktermék gyűjtőhely kialakításának és működtetésének, az elhullott
állatok elföldelésének, az összegyűjtésnek és a szállításnak a szabályait, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. függeléke pedig az
állati hulladékgyűjtők, hulladéktemetők, hulladékemésztő vermek, kedvtelésből tartott
állatok kegyeleti temetője, létesítésének állat-egészségügyi feltételeit.
Tapolca Város Önkormányzata a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2007. év végén
alakította ki a települési állati melléktermék gyűjtőhelyét az önkormányzat tulajdonában
lévő, Zalahaláp 010/2 hrsz-ú ingatlanon, és 2008-tól működteti folyamatosan. A gyűjtőhelyet
a Tapolcai Járási Hivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
nyilvántartásba vette. A telephely két darab állati hulladékgyűjtő konténerrel rendelkezik,
melyből egy darab a telephelyen, egy darab pedig az ATEV Zrt-nél van, aki szerződés
alapján díjfizetés ellenében végzi a konténer ürítését (cserével). A konténer aktuális ürítéséről
Ulrike Vollner egyidejűleg értesíti az ATEV Zrt-t és önkormányzatunkat is.
Az elmúlt évek során sajnos egyre gyakrabban fordult elő, hogy a gyűjtőkonténerbe
nagytestű állati hulladékot, zsák nélkül állati mellékterméket helyeztek el (vaddisznó, őz,
sertés, juh stb.). Ebből kifolyólag a konténer ürítését követően, rövid időn belül – főleg
melegebb időszakban –elviselhetetlen bűz keletkezik és a benne lévő folyékony
melléktermékektől a konténer is gyorsabban rozsdásodik, gyakrabban van szükség a
javításra, felújításra. 2014. évben az egyik konténer javítása és felújítása pl. 140.000 Ft-ba
került Tapolca Város Önkormányzatának. Ennek megakadályozása érdekében a
gyepmesterrel is megállapodva 2014. június 1-jétől több lépésben szeretnénk újraszabályozni
a gyűjtőkonténerbe történő állati hulladék, melléktermék elhelyezését.
Első lépésként kértük az NHSZ Tapolca Kft-t, hogy 2014. június 1-jétől kizárólag a
gyepmester gépjárműveit engedje be a települési gyűjtőhelyhez. A korlátozás bevezetésével
vélhetően hamar ki fog derülni, hogy ki használta még a települési gyűjtőhelyet
rendszeresen.
Második lépésként javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a települési gyűjtőhely
2014. augusztus 1-jétől kerüljön lezárásra, és vizsgáljuk meg a települési állati gyűjtőhelyre
szállított állati hulladékokért fizetendő díj bevezetésének lehetőségét.
A kapulezárás oly módon történne, hogy a gyepmesteren kívül csak az szállíthatna és
helyezhetne el – kizárólag zsákban történő elhelyezéssel – a gyűjtőhelyre állati hulladékot,
akinek a gyepmester az Ász. 2. mellékletében foglalt igazoláson, díjfizetést követően azt
írásban is engedélyezte. Az igazolás kiadása az Állatmenhely nyitvatartási ideje alatt
történhet. A díj hulladékkezelési és szállítási díjból állna. A hulladékkezelési díj magában
foglalná a beszállított hulladék kezelésének, tárolásának, feldolgozásának és
megsemmisítésének ellenértékét (Ft/kg, testsúlyok szerinti bontásban), az ATEV Zrt.
önkormányzatunk felé számlázatott díjait figyelembe véve. A települési gyűjtőhely
lakatkulcsait a díj megfizetését követően, az igazolással együtt a gyepmester adná át. A
kapott igazolást az NHSZ Tapolca Kft. fogadóépületénél be kellene mutatni, az elhelyezést
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követően pedig a kulcsot a gyepmesternek vissza kellene adni. Bejelentés esetén az állati
hulladékot a gyepmester 24 órán belül elszállítaná, a szállítás díja pedig magában foglalná a
hulladék felrakóhely és a telephely közötti szállítás ellenértékét (oda-vissza útra számolva).
A Képviselő-testület gyepmesteri tevékenységet érintő döntéseit módosításként javaslom
meghatározni a gyepmesterrel kötött vállalkozási szerződésben is, melynek felülvizsgálata
folyamatban van.
A Képviselő-testületnek javasolt döntések bevezetéséről a helyben szokásos módon történő
tájékoztatás mellett külön tájékoztatást javaslok küldeni a Tapolca környéki településeknek,
a Tapolcai Járási Hivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának, a
Tapolca vonzáskörzetében működő állatorvosoknak, a Rendőrkapitányságnak és egyéb
érintetteknek (pl. országos közútkezelő, erdészet).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, Ulrike
Vollner és segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi ki.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési gyűjtőhely lezárását 2014. augusztus 1. napjától
elrendeli.
Egyidejűleg a települési állati gyűjtőhelyre szállított állati
hulladékokért fizetendő díj bevezetésének lehetőségét
megvizsgálja és további tárgyalásra javasolja.
Határidő: 2014. augusztus 1.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2014. május 20.
Császár László
polgármester
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1. melléklet
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
2013. évi közhasznú tevékenységének bemutatása
Alapítványunkat 1994-ben magyar és német állatvédők hozták létre, és 1995-ben, egy
önkormányzati tulajdonban lévő telken kezdődött el a menhely felépítése, 2000-től a jelenlegi
vezetőség irányítása mellett működik. A Veszprém Megyei Bíróság 1995.02.16 napjától Pk
60199/1994/4 számú végzéssel közhasznú szervezetté minősítette. Az 1997. évi CLXI.tv.
26.§ c) pontjának 4.,8.,9. alpontjában foglalt közhasznú tevékenységet folytat: nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeret-terjesztés, környezetvédelem, természetvédelem,
állatvédelem.
Alapítványunk 2013-ben is az előző évek tapasztalatai és jól kiépített rendszere
alapján végezte munkáját. Állatmenhelyünkön jelenleg 1 ha területen, 70 kennelben
helyezzük el a kutyákat – figyelembe véve azok fajtáját, ivarát, korát – , a központi épületben
kialakított 3 cicaszobában átlagosan 20-25 cica ellátásról gondoskodunk. Arra törekszünk,
hogy lehetőségeinkhez mérten minél több elhagyott állatot megmentsünk, otthont biztosítsunk
számunkra: átmenetileg vagy egy egész életre. Munkánkat elnökünkkel együtt önkéntes
segítők végzik. Az ő odaadó hozzáállásuk, áldozatos munkájuk nélkül nem tudnánk
biztosítani a zavartalan működést és feladatellátást.
Missziónk, hogy megtanítsuk az embereknek a felelősségteljes állattartói magatartást,
megakadályozzunk és felderítsük az állatkínzást, szorgalmazzuk az ivartalanítást, növeljük az
örökbefogadási kedvet.
Fő tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Tapolcán és vonzáskörzetében befogjuk a megjelenő kóbor kutyákat, így azok nem a
környező, hagyományos értelemben vett sintértelepekre kerülnek, így életben maradhatnak,
rutinos altatás nálunk nem történik. Ellátjuk a gyepmesteri feladatot. Kiemelt hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a bejelentések, hozzánk beérkező panaszok alapján felderítsük és
megakadályozzuk az állatkínzást. Nyitott a kapunk –a menhely szabad férőhelyeinek
függvényében- a mások áltál talált és hozzánk beszállított vagy megunt, tartási költségeket
fedezni nem tudó gazdik kutyái, cicái előtt. 2013-as év elején 202 lakónk volt, az év során 61
kutyát és 29 cicát vettünk fel.
A menhelyen biztosítjuk az állandó létszámú, kb. 140 kutya és 25 cica ellátását, veszettség és
fertőző betegségek elleni védőoltását, külső és belső parazitózisok elleni gyógykezelését.
2013-as év során mintegy 300 oltás lett beadva. Nagy hangsúlyt fektetünk az állatok
ivartalanítása, a hozzánk bekerült állatok egytől egyig ivartalanítva vannak. 2013 –ben 148
ivartalanítást végeztünk. Balesetben sérült kutyákat is ellátunk és lehetőség szerint ápoltuk
őket.
Az egészséges, védőoltásokban részesített, ivartalanított és mikrochippel megjelölt kutyákat
és macskákat igyekszünk örökbe adni, nagy hangsúlyt fektetve az állat szocializálódásra.
Örökbefogadók köre: bármely felnőtt személy, aki közreműködik a menhely örökbe adó
programjában, illetve az állat fajtájának, igényeinek megfelelő tartást tud biztosítani. 2013ban tevékenységünk eredményeként 90 kutya és 5 cica került örökbeadásra.
A szolgáltatások helyszíne: Tapolca-Sebron, ahol 5 elkülönített nagy udvarban van lehetőség
a kutyák számára szabad mozgásra, játékra. A központi épületben vannak a szociális
helyiségek és az állategészségügyi ellátására szolgáló kezelő, betegszoba, elkülönítő,
cicaszobák: üveges előtérrel, napozóval.

Tevékenységünk a menhely falain kívül is folytatódott: kutyatáppal, óllal,
gyógyszerekkel, ivartalanítási költségek átvállalásával támogattuk a rászoruló gazdikat.
Alapítványunk egyik célkitűzése az oktatási szférában való részvétel: Felelősséggel az
állatokért programunk lehetőséget biztosít, arra hogy példamutató magatartásunkkal a
felnövekvő generációt megcélozva tudatosítsuk és megértessük az állatszeretet és
gondoskodás egységét, azaz a felelősségteljes állattartás alapját. Szeretnénk elérni egy olyan
gondolkodásmód váltást, ami egy agresszió-mentes, felelősségteljes állattartó-társadalomhoz
vezet. Célcsoport: általános iskolások, középiskolások. A tanév során 2 alkalommal helyi
általános iskolás csoport látogatott el hozzánk, a nyári szünetben 35 fős táborozó
gyermekcsoportot fogadtunk. Megállapodást kötöttünk a helyi gimnáziummal: 22 tanuló
kezdte meg nálunk az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként előírt 50 órás közösségi
szolgálatot.
Állatmenhelyünk havi működtetése meghaladja az 1 millió Ft-ot: élelmezés,
állategészségügy, közüzemi díjak, biztosítások, üzemanyag, kommunikációs, adminisztrációs,
PR költségek, karbantartás stb. Állandó szponzor hiányában a zavartalan feladatellátáshoz az
SZJA 1%-ból, az adományokból befolyó pénzeszközök - melyek sajnos előre nem
tervezhetőek- valamint az Önkormányzattól a gyepmesteri feladat ellátásáért kapott bevétel
mellett kevés forrásunk marad. Igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, hogy a
menhelyen élő állatok ellátását az elmúlt évek színvonalához mérten biztosíthassuk.
2013-ban munkánk és céljaink megismertetése céljából kiadványokat, szórólapokat
készítettünk magyar és német nyelven. Honlapunkat folyamatosan frissítettük, hogy mindenki
nyomon követhesse menhelyünk mindennapijait. Folytatódott Virtuális gazdi programunk is,
melyen keresztül állandó lakóinknak keresünk támogatókat. Fressnapf Hungária Kft.
keszthelyi áruházából többször szállíthattunk menhelyünkre a vásárlók által, lakóink számára
felajánlott állateledeleket. 2013 évben NEA pályázaton működési költségeinkhez nyertünk
467 eFt-ot.
Hasznos működésünk és fejlődésünk érdekében továbbra is megfeszítetten dolgozunk, hogy
munkánk eredményes és példamutató legyen. Célunk a mára kialakított kapcsolataink
fenntartása és azok mélyítésére.
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