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Állatvédelemmel kapcsolatos feladatokról 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 

2/2020. (I. 28.) számú határozatában felkérte Grampsch Rita szerződött állatvédelmi 

szakembert, hogy állítson össze egy éves bontású javaslatcsomagot a városban 

támogatni kívánt ivartalanítási akcióra vonatkozóan, illetve tegyen javaslatot a 

kutyaürülékes tárolók lehetséges elhelyezésére. 

Egyidejűleg tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Depónia Kft. írásos 

megkeresése 2020. január 30. napján megtörtént a kutyaürülék elszállítására 

vonatkozóan. A társaság 2020. február 12. napján kelt tájékoztatása alapján nem 

vállalja az állati eredetű hulladék begyűjtését. 

Az állatvédelmi szakember éves terve és a Depónia Kft. megkeresése és válasz 

levele jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt Bizottság tagjait hozzák meg döntésüket az ügyhöz kapcsolható 

költségkeretet illetően. 

 

Biatorbágy, 2020. február 15. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 

 
/2020. (II. 25.) határozata 

 
 

Állatvédelemmel kapcsolatos feladatokról 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

hozzájárul a márciusi és a szeptemberi ivartalanítási akció támogatásához ………… 

Ft összegben a 2020. évi költségvetés terhére. 

 









Tisztelt Bizottság! 
 
Két részletre osztanám az ivartalanítási akciót, kora tavaszra (március) és őszre (szeptember). 
A kora tavaszi akció kulcsfontosságú lenne, mert ezzel megelőzhető a nemkívánatos 
macskaszaporulat, ami már könnyebbséget jelentene az őszi akcióra tekintve, hiszen 
kevesebb egyedet kell ivartalanítani. Az ivartalanítási akció költségvetése megközelítőleg 2 
millió forint.  
Ismét a szociálisan rászoruló biatorbágyi lakosú gazdákat helyezném előtérbe, de a pontos 
létszám előre nem megjósolható, hiszen egy tulajdonos több állattal is jelentkezhet, és az 
árba beleszámít az állat testsúlya is.  
 
A jelentkezés menete a következő lenne:  
- A tulajdonos a Mancs Rancs Alapítványnál jelentkezik 
- Rövid beszélgetés útján felmérjük az ivartalanítani kívánt egyedek számát 
- A gazda kap egy sorszámot, amivel jelentkezhet az állatorvosnál  
 
Ha chip vagy veszettség elleni oltás hiányzik, azt minden esetben pótolni kell! 
 
Dr. Soós Ferenc egy elég kedvező árajánlatot adott (megkaptuk a tavalyi Mancs Rancsos 
kedvezményes árakat). 
Minden esetben egy kisebb összeget kell a gazdinak is fizetni, ezzel is éreztetve, hogy igenis 
felelősséggel tartozik az állatáért.   
A jelentkezések alatt előre kell venni a szuka kutyákat és nőstény cicákat. 
 
Az ivartalanítási árak  súly alapján vannak megszabva. 
 
 

 Teljes ár Támogatás Tulajdonosként fizetendő 
Kan kutya    

10 kg-ig 9000.- 5000.- 4000.- 
10-15 kg  10500.- 6000.- 4500.- 
15-25 kg 12500.- 8000.- 4500.- 
25 kg-tól 15000.- 10000.- 50000.- 

Szuka kutya    
10 kg-ig 15000.- 10000.- 5000.- 
10-15 kg 19000.- 12000.- 7000.- 
15-20 kg 22000.- 12000.- 10000.- 
20 kg-tól    
    

Nőstény macska 10500.- 6000.- 4500.- 
Kandúr macska 6500.- 4000.- 2500.- 

 
  
A doktor úr minden műtött állatra adatlapot tölt ki, ezzel végig nyomon lehet követni az 
akció menetét. 
 
 



A kutyaürülékes kukák esetében amennyiben az Önkormányzat megfinanszíroz néhány 
darabot, biztos vagyok benne, hogy a kutyatulajdonosok,  a nem kutyások és a helyi 
vállalkozók is részt vennének benne. Többen megkerestek már ezügyben. Első körben 20 db 
kukáról lenne szó (*Szervezési Osztály megjegyzése: Városgondnokság által eddig beszerzett 
kutyaürülékes kukák árát tekintve, ennek összköltsége 20*95.000 Ft= 1.900.000 Ft lenne). 
Minden darab egységes lenne, felmatricázva a helyes használatra, esetleg: "ez a tároló xy 
utca lakóközössége és az Önkormányzat jóvoltából került kihelyezésre"  tehát mindenképp 
lenne közösség építő hatása. 
Ezzel elérnénk a kukák megóvását, és a lakosság mivel kicsit a sajátjának érezné, vigyázna rá. 
 
A helyszíneket leginkább a városból kivezető utcákban kezdeném,  minden kutyás a 
külterület felé veszi a séta irányát.  A későbbiekben lehetne sűríteni a forgalmasabb utcák 
közepére. 
A Főút vonalat kihagytam, ott a buszmegállói kukák megoldják a problémát. 
 
A Deponia Kft. válaszadásától sok minden függ, megoldást kell találni a kihelyezett kukák 
tartalmának elszállítására.  
 

A zölddel jelzett pontok a lehetséges kihelyezési területek, amelyek fontosak lennének, a pirosak a 
már meglévő, kihelyezett kukákat mutatja.  
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