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Állatvédelmi referens 2022. évi beszámolójáról  
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. szeptember 1-jén kötött szerződést Grampsch 
Ritával, hogy a 7/2017. (III. 31.) számú, az ebek tartásáról szóló rendeletben foglaltak 
megvalósulása érdekében az ebek összeírásával, beazonosításával kapcsolatos feladatokat 
lásson el, valamint segítse elő a gyepmester munkáját és működjön vele együtt. 
Az állatvédelmi referens elkészítette beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységéről. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy fogadják el az állatvédelmi referens jelen előterjesztés 
mellékletét képező 2022. évi beszámolóját!  
 
Biatorbágy, 2023. január 11. 

 
 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 

…/2023. (I. 24.) határozata 

Állatvédelmi referens 2022. évi beszámolójáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elfogadja 
Grampsch Rita szerződött állatvédelmi szakember 2022. évi tevékenységéről készült 
beszámolót. 
 

 



Beszámoló 
2022. január 01.-2022. december 31. 

 
Csavargó kutya: 105db 
Ebből ismert csavargó:40db 
Nincs chip: 10db 
Nincs oltás: 36db 
Kidobott: 5db 
Rosszul tartott: 2db 
Rossz adat:10db 
Lemondás: 2db 
Ló: 7db 
 
A 2022-es év is szép eredményekkel zárult lakosságunk létszámához képest. 
A tavalyi évvel összehasonlítva a chip és oltás hiánya a felére csökkent, ez mindenképp jó 
eredmény.  
Sajnos van pár rendszeres csavargó kb. 8-10 kutyáról van szó, az ő gazdáival próbálom 
megértetni mennyire nem jó ez a hozzáállás. Nem tartom kizártnak, hogy csak a pénzbírság 
tudná jobb belátásra bírni ezeket a gazdikat. 
 
A 2022 es ivartalanítási akció: a felajánlott 2 millió forintból 1.278.511, - forintot használtunk 
fel. 
Nagy örömünkre a nőstény cicák nyertek. Ezzel is reményt adva, hogy egyre kevesebb 
felesleges szaporulattal kell majd számolnunk. Külön öröm, hogy nagy létszámban 
külterületeken lakók is igénybe vették az akciót, sőt, voltak, akik lakatlan részeken élőket is 
segítettek befogni és elvinni az orvoshoz. Ezeknél az eseteknél a gazdira eső részt a Mancs 
Rancs Alapítvány átvállalta. 
Kutyák esetében minden résztvevő kutya ellenőrizve lett, chip és oltás hiánya esetén az pótolva 
lett. 
Összesen: 
86db nőstény macska 
34db kandúr macska 
31db szuka kutya 
26 db kan cica 
Ebben az évben már minimális volt a kidobott kölyök cicák száma, reménykedem, hogy ez 
egyre jobb irányba halad. 
Ezúton is szeretném kérni a Bizottságot, hogy biztosítsák számunkra 2023-ra is a 
kedvezményes ivartalanítási lehetőséget. Soós doktor úr minimális áremeléssel ugyan, de ismét 
támogatja az akciót. Ezzel lehetővé tesszük, hogy még jobban visszaszorítsuk a felesleges 
szaporulatokat. Sajnos egyre több macska betegségekkel fertőzött cicával találkozunk, akik 
kinti tartásban vannak. 
 
Több alkalommal indultak világot látni lovak. Legtöbb esetben ismerjük a tulajdonosokat, rövid 
időn belül összeszedték őket. Javították a karámokat. 
 
Egyre égetőbb kérdés a kutyafuttató. Most, hogy a lakópark lenti része is beépítésre kerül már 
azon a részen se tud a lakosság kutyát sétáltatni. Egyre többen kérdezik, mikorra várható az 
Önkormányzat döntése. Szeretnék tudni van e remény rá? 
Egyre többen lakunk Biatorbágyon, rengeteg kutyával beköltöző érkezik, akik rendszeresen 
sétáltatják kutyájukat, sajnos nem a legetikusabb módszerekkel. Egyre több probléma adódik, 



hogy póráz nélkül szabadon sétáltatnak szófogadatlan kutyákat, ezért hiába hívja a gazdi mikor 
kellene, a kutya nem megy vissza a vezényszóra és gondolkodás nélkül rátámad arra a kutyára, 
aki szabályosan pórázon sétál. Gyakori probléma, hogy a kerítések mögött ugató kutyákhoz 
ezek a kutyák odaszaladnak még jobban bosszantva a bent lévőt. A baj akkor van mikor a bent 
lévő el tudja kapni a kintről "bosszantót" és nem ereszti. Sajnos nagyon sok gazdi bele se 
gondol, hogy mekkora baj lehet ebből. Eszébe sincs pórázra csatolni kutyáját.  
Egy "nem bánt" felkiáltással nyugtázzák, hogy kutyájuk egy másik pórázon lévő kutya nyakába 
ugrál. 
A másik probléma a kutya ürülék. Sok gazdi ugyan sétáltat, de eszébe sincs kutyája után 
összeszedni a piszkot. Ez több bejelentéssel is jelzik, hogy mit lehet ilyen esetben tenni? Van, 
aki ugyan összeszedi mert már megfenyegették, de hazafelé tartva másik utcasarkon más háza 
elött eldobja zacskóstól. Nem tudom, hogy ezekre mi lehetne a jó megoldás, azon kívül, hogy 
egy közteres "fülöncsípés" esetén pénzbírságos csekket osztogatna, vagy még több ürülékes 
kuka kihelyezése. 
Egyre több tanács és segítségkérő hívás érkezik és dicséretes, hogy egyre többen a tanácsaim 
segítségével megoldják a kialakult problémát. 
Szilveszter is nagyon szép eredményt mutatott. 1 kutyus volt, aki fizikai segítséget igényelt 3 
telefonos intézkedéssel megoldódott. Jan 1 -jén volt még 1 jól ismert csavargó és 1 tűzijátéktól 
menekült. Ő is hazakerült estére. 
További jó hír, a külterületről minimális róka jön be a lakott részre. 2 bejelentés volt összesen, 
abból 1 róka bement a csapdába, majd visszakapta egy kicsit messzebb a szabadságát. 
 
2023. január 09. 
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