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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

-3.9-1._ . számú előte1j esztés 

a DOKT A - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Dódity Gabriella, a DOKTA - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi tagja támogatási kérelmet nyújtott be a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). Az 
Alapítvány a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata (a 
továbbiakban: Illatos úti ebtelep) munkáját, tevékenyégét segíti, támogatja. A támogatási 
kérelemben a VI. Örökbefogadott Állatok Napja (tervezett időpont: 2018. szeptember 23 .) 
megrendezési költségeihez kér támogatást. A rendezvény fő célja az örökbefogadás ösztönzése, 
az Illatos úti ebtelep árvái részére gazdakeresés, valamint a felelős állattaiiásra nevelés. A 
rendezvényt az Alapítvány a Népligetben a Planetárium melletti területen kívánja megrendezni. 

A támogatási kérelem az előte1jesztés 2. melléklete. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 1 OOO OOO Ft összeggel járuljon hozzá a VI. Örökbefogadott 
Állatok Napja rendezvény szervezési költségeihez, melyet támogatási szerződés keretében 
biztosítson az Alapítvány részére. 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 18. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13 . melléklet 4. során 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) rendelkezésre áll. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány által szervezett örökbefogadó nap nem csak az Illatos úti ebtelep gazdára váró 
állatai részére nyújt hathatós segítséget, hanem felhívja a figyelmet a felelős állattartásra is. 

III. A végrehajtás feltétele 

A támogatást támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, amely taiialmazza a 
fe lhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételét, valamint az elszámolás szabályait is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete meghozza az 
e l őte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. július „ 
,, 

D . Kovács Róbert 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

4.



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VII. 5.) határozata 

a DOKT A - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a DOKT A -
Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány részére támogatási szerződés keretében 
1 OOO OOO Ft támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 18. 
évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 13 . melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére a VI. Örökbefogadott Állatok 
Napja rendezvény szervezési költségeire. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben tö1iénő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

2 



? /l-. -~r-- ! rJ.JY/ !P 

Doktorok az Áll.itokért 
Áfü1tegészségügyi Alapítvány 

~ - (\!\e_ (l~l_l~ 
·--~·----

(w1 ~ 
( 

go~ .,1,, 1 

Budapest X. kerület Önkormányzata 

~ e;_, ~ , I - . ~< 
~~\ 

Kovács Róbert 

Polgármester úr 

Wi,~ µe,LÍv,Jl~ 

Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! : .s:;s ~ , ~ í?~~} 't-1 ·~ \f 
részére 

A Fővárosi Onkormányzat RendészE?ti lgazgat9ságef"Állategés~~gyi SzolgJ~atát, ismertebb ú'l0>4J1..,I\Jl 1 

nevén az Illatos úti ebtelepet segítő, anno még dr. György lst~L;~főpolgármekter-helyettes úr 

alapításával létrejött DOKTA - Doktorok az Állatokért Állategészségügyi: .Alapítvány 
.. I, 1 1 

kuratóriumi tagjaként az alábbi segítségkéréssel fordulok Önhöz . ;: . 

A DOKTA-ról 

Alapítványunk az elmúlt években több akcióva:I, anyagi támogatással és eszközbeszerzéssel is 

segítette a fővárosi gyepmesteri telep működé,sét. 

A telepre bekerülő állatok alapellátásához szükséges ultrahang készülék meghibásodása 

miatt adományokból új készüléket vásároltun~ a telepnek. A bekerülő állatok laborvizsgálatai 

költsége inek csökkentésére hematológiai a'utomatát adományoztunk, valamint vér-és 

vizeletcentrifugával is elláttuk az ebtelepet, 1nemrég pedig a Petissimo.hu-val és a Bayer 

Gyógyszeripari céggel közös akciónk e1redményeképp műtéti őrzőmonitorral is 

gazdagodhatott az Illatos úti ebtelep. A telepre bekerülő állatok közül egyre több szívférges, 

a szúnyogok által terjesztett betegség hossz~s, magas költségű gyógyszerekkel sikeresen 

gyógyítható. Alapítványunk több kutya gyeí>gyíttatásának költségeit fedezte az elmúlt 

időszakban , emellett az alapellátáshoz is szü ~séges laboratóriumi vizsgálatok költségeinek 

egy részét is mi fedezzük. 

Az állatvédelmi területen jegyzőknek és Ügyintézőknek tartott képzéssel igyekszünk 

hatékonyabbá tenni a hatósági munkát. Az elmúlt években több örökbeadó napot 
szerveztünk a teleppel közösen, valamint az lörökbefogadás népszerűsítésére immár több 
éve nagy sikerrel szervezzük meg az örökbefbgadott állatok napját. Az első rendezvényt a 

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti lgazgatósálga Állategészségügyi Szolgálata hívta életre öt 

évvel ezelőtt, a tavalyi rendezvényt már öná lóan, a kutyabarát Allee bevásárlóközponttal 

közösen, jelentős anyagi támogatásuk mellett tudtuk megszervezni, de a Szolgálat továbbra 

is kiemelt közreműködője, fókusza volt az ese1

1

ménynek. Most, a VI. Örökbefogadott Állatok 

Napja megszervezéséhez szeretnénk kérni a kőbányai önkormányzat partnerségét és 

támogató segítségét. i 
1 

~ u 

J U?APEST FŐVÁROS X. KE}~ÜLE1' --1 
KOBANYi\!. POLGÁRMTSTEfU m W.TAL 

! lktatós,ám . d;~;C>;F::;-3 \~s e• ~ 
Doktorok ,n All;.HokL'rt All.rtegp,;zse-9Ugy)Al,1p1tv<l11L- lll4 Oud.1Jk!}t, Ba, tók 81!la út 25. 

wwwdokta 11 20 18 J Ú L O Z. 
----·~---~---Jó···--·- ........... ~--~- ....... - ~--

Elöszá111: ... ... ..... ..... db f: lö2,dó: 
rn ellók let 

1 

~-\n v, '> .i Q e ,i\ 



Dok torol, nz Állatokért 
Állategészségügyi Alapítvány 

Az Örökbefogadott Állatok Napjáról 

A rendezvény célja az örökbefogadás ö~ztönzése, az Illatos úti ebtelep árváinak 
gazdakeresés, a figyelem felhívása a felelős állattartásra, a felelős állattartásra nevelés. A 
rendezvényt korábban a Városligetben szerveztük meg, tavaly az Allee bevásárlóközpont 
melletti sétányon tartottuk, idén pedig hk lyszínként a Népligetet tűztük ki célul, az 
áramvételezési lehetőség okán a Planetáriuf melletti területet. A rendezvény tervezett 
időpontja szeptember 23. vasárnap 9 és 14 óra között. 

Az Örökbefogadott Állatok Napján kiemelt, kqzponti helyet kap nemcsak fizikailag, hanem a 
rendezvény mondanivalóját tekintve is a FÖR:1 Állategészségügyi Szolgálata, vagyis az Illatos 
úti ebtelep, amelynek sátrában laptopon mindenki megnézheti a gazdára váró kutyákat, 
macskákat. Az immár hagyományosnak rrondható rendezvénnyel az örökbefogadás 
fontosságára, az Illatos úti gyepmesteri telep~n található, gazdára váró állatokra, és a fele l ős 

állattartásra szeretnénk felhívni a figyelmet jjátékos, sportos formában, egy jó hangulatú 

„ kutyás nap" keretében. A rendezvény ingr enes, azt bárki látogathatja . A rendezvény 

helyszínéül a X. kerület Népliget területét jelöl1tük ki, a Planetárium melletti területet. 

A rendezvény programja 

A rendezvény helyszíne általában két, egymás! mellett lévő egységből , egy színpadból és egy 
nagyobb, a játékok, vetélkedők megtartásá tia alkalmas helyből áll. Emellett partnereink 

mindegyikének igyekszünk sátrat biztosít ani, amelyben kitelepülhetnek, kitehetik 

termékeiket, szolgáltatásukat. 
A rendezvény ideje alatt egy konferanszié fo 'lyamatosan „életben tartja" a rendezvényt. A 

színpadon és az előtte lévő területen a r~ndezvény ideje alatt bemutatók, versenyek, 
beszélgetések zaj lanak. A legkedveltebb elerrjek az interaktív kutyaneve lés, a munkakutyás 
bemutató, a kutyabehívóverseny és a nap zárásaként az örökbefogadott kutya-gazdi 

1 

szé pségversenye szokott lenni, utóbbi kettő értékes nyereményekkel. Igény és költségvetés 
függvénye, hogy a rendezvény zárásaként e!setleg egy ismert, állatbarát zenész adhatna 

kisebb koncertet, de ez nem feltétlenül kell, ~ogy kötelező eleme legyen a programnak. A 

sá trakban mindeközben állatorvosi, kutyaldietetikai tanácsadás, kutya-gazdi fotózás, 
á llatmentő szervezetek bemutatói szokta& helyt kapni. A rendezvényt igyekszünk 
em lékezetessé is tenni, minden évben rek+ dkísérletet hirdetünk, cél, hogy minél több 
örökbefogadott állat gazdija tegye le közösen együtt a kutyahűség esküt, és minél több 
örökbefogadott állat és gazdija szerepeljen ez f tán egy közös fotón a rendezvény végén . 
A rendezvény évről-évre egy re több látogató] von z. A tavalyi évben médiapartnerünk a TV2 
volt, így lehetőségünk nyílt a tv csatorna reggeli műsorában is promotálni az eseményt, 

illetve Szabó Dóri, a TV2 műsorvezetője is a ku/tya-gazdi szépségverseny zsűrijében ült. 

1 

Kőbánya mint partner 
1 

Tekintettel arra, hogy az Illatos úti ebtelep Bu ~apest gyepmesteri telepe, és alapítványunk, a 

DOl<TA a telep működését hivatott segíteni, Jzúton szeretnénk tisztelettel felkérni Kőbánya 
Önkormányzatát, hogy legyen partnere,J kiemelt támogatója a rendezvényne k. 

Doktorok ifl Állatoki!rt Állateg~sz'iégügyi .Alap1tvaJy ~ 1114 Out!apest, Oar ták Ot!-fo Ut 25. 
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Doktorok az. Állatokért 
Állategészségügyi Alapítvány 

Meggyőződésünk, hogy az örökbefogadás hépszerűsítése és a felelős állattartásra való 
fe lhívás a főváros számára is fontos üzenet lehet mind az állattartók, mind valamennyi lakos 
számára, ennek népszerűsítésével Kőbánya Hite lt érdemlően állhatna ki az ál la tok védelme, 
jóléte és a felelős állattartás fontossága mejllett, mint ahogyan ez irányba az Állatvédelmi 
Járőrszo l gálat megalapításával is lépéseket teh. 

A rendezvényen számos megnyilvánulása l eh~tőség nyílik. Van mód a megnyitón köszönteni a 
megjelenteket, bemutatni az Állatvédelmil Járőrszolgálat munkáját, emellett Kőbánya 
kü löndíjat ajánlhat fel a kutyabehívóverseny iés a gazdi-kutya szépségverseny indulóinak, és 
részt vehet a zsűrizésben is. Amennyiben szíyesen lennének partnerei a rendezvényi.inkne k, 
amennyiben arra lehetőségük nyílik, egy milli;ó forint támogatást szeretnék kérni a költségek 
egy részéne k fedezéséhez. 

Bízom benne, hogy e nemes cél és társadalrni !szemléletformáló esemény során együtt tudunk 
működni, és Kőbánya Önkormány2atával tudjuk megszervezn i a VI. Örökbefogadott Állatok 
Napját, öregbítve ezzel a kerület hírnevét és ~ lköteleződését az állatvéde lem mellett. 

2018. máj us 16. 

Tisztelette l: 
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