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Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. április 13-án kötött szerződést Grampsch 

Ritával, hogy a 7/0217. (III. 31.) számú, az ebek tartásáról szóló rendeletben 

foglaltak megvalósulása érdekében az ebek összeírásával, beazonosításával 

kapcsolatos feladatokat lásson el, segítse elő a gyepmester munkáját, működjön vele 

együtt. 

Grampsch Rita elkészítette beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységéről. 

 

Kérem a tisztelt Bizottság és Képviselő-testület tagjait, fogadják el a beszámolót, 

amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Biatorbágy, 2019. november 18. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 
Az előterjesztést készítette: Veres-Czinege Anita 
 
 
 
 
 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 



 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 

 
/2019. (XI. 28.) határozata 

 
 

Beszámoló az állatvédelmi referens munkájáról 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember 
tevékenységéről készült beszámolót 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
 
 



Állatvédelmi referes munkájának összefoglalója 

2018. nov.1 től- 2019 okt 31.ig 

Az elmúlt év számadatok alapján : 

Csavargó kutya: 130 db 

ebből ismert csavargó: 40 db 

Kidobott:7 db 

Oltás nélküli: 56 db 

Chip nélküli: 35 db 

Rosszul tartott: 11 db 

Rossz adattal niílvántartva a petvetdata adatbázisában: 8db 

Rendőrségi ügy: 1db 

Lemondás: 7 db 

Róka: 8db 

Gólya:1db 

Sikló: 2 db 

A belterület javulása miatt ebben az évben több idő jutott a külterületi részekre. A fent felsorolt adatok 
között sok (hegyi) kutya szerepel. 

Kiemelném az Ürgehegyi állapotot. 

Sajnos az ott élő emberekkel/ gazdákkal nagyon nehéz nevezőre jutni állattartás témakörben is. 
Egyszerűen nem érdekli őket a szabály,de még a betartása sem. A kutyák vagy láncon ott felejtve a 
télen üresen hagyott nyaraló oldalához kötve, vagy ha kint lakók akkor szabadon amerre lát, mehet a 
kutya. 

Soknál se chip se oltás nincs. Néha falkába verődve mennek vadászni, ezáltal sokszor a szintén nem 
megfelelően tartott haszonállatok esnek áldozatul. 

Ilyenkor felbolydulnak, azonnali megoldást várnak el tőlem a vadásztól, bárkitől, de ők semmit nem 
fognak, de nem is akarnak tenni az ügy megoldásáért. 

Az előző beszámolóban már említettem az ivartalanítás fontosságát.  

Mivel ezidáig semmiféle támogatás nem történt, így a Mancs Rancs Állatmentő Alapítvány segítségét 
kértem. 



A Mancs Rancs az adó 1% os bevételéből akciót hirdetett szociálisan rászoruló Biatorbágyi gazdák 
részére, kutya, macska ivartalanítás céljából. 

Sikerült megszerveznünk úgy, hogy Dr Soós Ferenc árkalkulációja 10-15% gazdit terheli, a 
fennmaradó összeget az Alapítvány fizeti. 

Sajnos kereteink végesek, mint kiderült nagyon nagy az igény az ilyen jellegű támogatásra. 

1.650.000.- forintból 71db lány cicát,23 fiú cicát, 24 db szuka kutyát és 20 kan kutyát sikerűl 
ivartalanítanunk, ebből 11 kutya kap még az Alapítvány költségére veszettségi oltást és 9 db 
microchippet. 

Az akcióra jelentkezők mindenki nálam jelentkezett, és valóban szociálisan rászorultak, jó hír, hogy a 
többség Ürgehegyi cím. 

Szeretném kérni az Önkormányzatot tavasszal egy újabb akciót támogasson meg. Hiszem, hogy az 
ivartalanításokkal megoldható lenne leginkább a külterületek macska kolóniái, és felesleges kutya 
szaporulatai. 

Az ivartalanítás ötlete alapján felkerestem belterületen élő (problémás kutyatartóit,) és hosszas 
átbeszélések után sikerült a Nagy utcai Szabóné Eta nénit jobb belátásra bírni. Több Önkormányzati 
felszólítás után sem volt semmilyen látható eredmény nála, jelenleg 9 db kutya sok sok liba macska él 
a kertben. 

Rávettem a tulajdonost, hogy szuka kutyáit ivartalanítsuk, ezzel is meggátolva a további szaporulatok 
vízbe fojtását, és mindenféle betegség tovább terjesztését. 

4 szuka kutya már átesett ivartalanításon, a kanok tavasszal fognak beleférni a műtétekbe. 

Az Alapítvánnyal arra jutottunk, hogy 4 vagy 5 kutyát megpróbálunk kiemelni onnan, szocializálni, és 
örökbe adni. Ennek megvalósítása folyamatban van. 

A másik nagy létszámú kutya tulajdonos Aszódi Erzsébet a Deák Ferenc utcából. 

Itt is több bejelentés volt már, tudomásom szerint még pénzbírság is volt, de azon kivűl, hogy Erzsi 
néni bevitte a 16 db tacskót a lakásába, semmi más nem történt. 

Erzsi néni szintén rendszeresen a vízbe folytást választotta a felesleges szaporulatoktól való 
megszabaduláshoz.  

Sikerült őt is meggyőznöm, hogy adja át a kutyákat. Mind a 16 darabot megkaptam. 

Egyetlen megoldás volt csak, szintén a Macs Rancs Alapítvány segítségét tudtam csak kérni, aki az 
ivartalanítási akció terhei alatt is igent mondott. 

Átadáskor derült ki, bizony sokkal nagyobb a baj mint gondoltuk. Már a befogás sem volt egyszerű, 
ehhez a Katandog kutyapanzió tulajdonosát Tuzson Andreát kértem segítségül, szaktudása nélkül 
befoghatatlanok lettek volna. Ott szembesültünk a helyzettel, hogy kivétel nélkűl mind a 16 db kutya 
súlyosan bőrbeteg, szembeteg, töménytelen mennyiségű bolha, farkasköröm kinövések amitől menni 



se bírtak, szocializálatlanok, fülbetegek, demodexesek,rühesek.....stb. 

A kutyákat a Mancs Rancs orvosi ellátásban részesíti, és a Katandog kutyapanzóba elhelyezte őket. 
Tuzson Andrea vállalta a kezelésüket, a szocializációjukat, hogy mielőbb gazdihoz adhassuk őket. 
Ennek a felszámolásnak az anyagi vonzata kb 1.500.000.-lesz. 

Sajnos az elmúlt évben nagyon sokszor találkoztam olyan szabályokkal ahol egyáltalán nem az 
emberi hozzáállás mutatkozik. Szerettem volna a tacskók kihozatala után Erzsi néninél egy takarítás 
megoldását, ugyanis elmondhatatlan a helyzet a lakásában a 16 kutya után. Sajnos az 
Önkormányzatnál és az ANTSZnél is azt a választ kaptam, hogy ha nem az udvaron áll mocsokban, 
nem tűzveszélyes akkor ennyi, senki nem tud semmit tenni. (Sajnálatos, de Erzsi néni marad a vastag 
kutyaürülékben míg él) 

Beszámolóim során többször említettem már Tuzson Andreát a Katandog kutyapanzió tulajdonosát. 
Andrea nagyon sokat segít a Biatorbágyi problémák megoldásában, 

A panzió az Ürgehegyen üzemel. Elmondható, hogy nagyon magas színvonalat képvisel. 

2 éve egy rosszindulatú szomszéd bejelentette a kerítését mely a terület adatai szerint nem 
szabályos. Valóban egy zárt Lindab lemezzel fedett kerítés, aminek köszönhetően a kutyák nem 
látnak ki, ez által minimális a kutyaugatás. 

2 éve kérjük az Önkormányzatot ennek engedélyezésére. A legutóbbi Vám es Pénzügyőrség 
ellenőrzés alkalmával, azt kérték, hogy az Önkormányzattól kérjünk egy olyan papírt melyben a 
szolgáltatás miatt a zárt kerítés fennmaradhat. Ennek birtokában elfogadják és lezárják az ügyet. 
Legutóbbi önkormányzati szemle alkalmával az a tanács született, hogy le kell bontani a meglévő 
Lindab kerítést, helyére drótháló kerítést építeni, majd 50 centivel beljebb újra felépíthetjük a zárt 
lemez kerítést. 

Ez a tervezett kb 5 millió forint Andreának. Valóban vannak szabályok amiket be kell tartani, de ha 
körbenézünk Ürgehegyen egyetlen becsületesen kijelölt telket sem találunk, a kerítések meg sajnos 
hírből sem ismertek.  Szomorú számomra, hogy ennyi segítséget nem kapunk. Megjegyzem, ha a 
Panzió tönkremegy, megszűnik, a Mancs Rancs Alapítvány nem tud más kutyapanzió anyagi kéréseit 
teljesíteni. Andreáékhoz képest mind háromszoros áron elérhető.   

A hiányzó veszettségi oltások esetében kiderült az Önkormányzat ezért nem szólíthat fel egy kutya 
tulajdonost. Bár ha egy fertőzés felüti a fejét akkor bizony Biatorbágy lesz a címlapon. 

A szabály az, hogy ez a hatósági állatorvos dolga. Ez is egy remek szabály sajnos, ugyanis a hatósági 
állatorvos hallani sem akar erről a feladatról nyilván se ideje se energiája.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy miután figyelmetlen gazda kap egy felszólítást az Önkormányzati 
pecséttel, képes rövid időn belül beoltatni a kutyát veszettség elleni vakcinával és ennek igazolását 
bemutatni. 

Kérem az Önkormányzatot támogassa a veszettségi oltásokra való kötelezést. Ha a felszólítottak fele 
megmozdul azt máris eredménynek írhatjuk. 



Az elmúlt bizottsági ülésen elhangzott a kutyaürülékes kukákra vonatkozó ötletem.  

Sajnos az ügy elveszett azon a részen, hogy megtudjuk a Depónia hajlandó e ezeket a kukákat 
elszállítani, vagy az Önkormányzat milyen módon tudja ezt megoldani. 

2020-ban újra esedékes lesz az Ebösszeírás. Szeretném kérni az Önkormányzat segítségét az 
emberek komolyabb akár postai úton lévő tájékoztatásában, és amennyiben a gazdik nem veszik 
komolyan, és elmarad a bejelentés a kijelölt 30.000.- Ft pénzbírságot kapják is meg. 

Hiszem, hogy ezen pénzbírságok bevételéből bizony újabb ivartalanítási akciót lehetne 
megfinanszírozni. 

Róka helyzet sajnos nem változott. Bejönnek a lakott területre, nem félnek szelídek. Szívesebben 
kukáznak mint vadásznak. Az elmúlt 1 évben 8 db rókát fogtam meg az élve fogó csapdával és vittem 
ki őket az erdőbe, hogy szabadon engedhessem őket. 

 

2019.11.19 

Grampsch Rita 
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