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1. Tartalmi összefoglaló 

Dódity Gabriella kuratóriumi tag a „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú 
Alapítvány" (székhely: 1114 Budapest, Somogyi Béla út 25., bírósági nyilvántartási száma: 0\-
01-0011792, adószáma: 18514120-1-43, képviseli: Sarkadi Béla elnök, a továbbiakban: 
Alapítvány) nevében 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: Tllatos úti ebtelep) 
munkáj át, tevékenyégét segíti, támogatja. A támogatási kérelemben a VII. Örökbefogadott 
Állatok Napja (a továbbiakban: Rendezvény) megrendezési költségeihez kér támogatást. A 
Rendezvény tervezett időpontja: 2019. szeptember 7. 9.00 órától 14.00 óráig, a helyszín az 
elmúlt évhez hasonlóan a Népliget Planetárium mögötti területe. Az Alapítvány 2019-es 
üzenete: ne vásárolj szaporítótól, fogadj inkább örökbe. A Rendezvény célja ezáltal a 
közvélemény információval történő ellátása, formálása, mely segíthet a szaporítók 
visszaszorításában, valamint segíti a gyepmesteri, vagy menhelyen élő kutyák örökbefogadását. 

A támogatási kérelem az előte1:jesztés 2. melléklete. 

A 2018. évben megrendezett VI. Örökbefogadott Állatok Napja szervezési költségeihez az 
Önkormányzat 1 OOO OOO Ft támogatást biztosított támogatási szerződés keretében. utólagos 
elszámolási kötelezettséggel. Az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésben rögzített 
módon és célra használta fel, a támogatással időben és a szerződésben foglaltaknak megfelelően 
számolt el. 

Javasolom, hogy 2019-ben az Önkormányzat 1 OOO OOO Ft összeggel járuljon hozzá a VII. 
Örökbefogadott Állatok Napja rendezvény szervezési költségeihez. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány által szervezett Rendezvény segítséget nyújt az Illatos úti ebtelep gazdára váró 
állatai részére. A 2019. évi tematika közvéleményformáló üzenete segítheti a szaporítók elleni 
küzdelmet, ráirányítja a figyelmet a jogszabályokat betartó, az állatokat megfelelő tartásban 
részesítő tenyésztőkre, illetve az ebrendészeti telepen, gyepmesteri telepeken élő állatok 
örökbefogadására. 

III. A végrehajtás feltétele 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület müködési célú általános tartaléka) terhére biztosítható. 



A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatai ró! szóló 2011. évi 
CLXXXTX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A támogatást támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosítja 
az Önkormányzat, amely tartalmazza a felhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételét, 
valamint az elszámolás szabályait is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. április „8 .,, 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ 
jegyző 

!. melléklet az el(ite,:Jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorrminyzat Képviselő-testületének 
.. ./2019. (IV . ... ) határozata 

a „Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány'' támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ,.Doktorok az 
Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány" részére támogatási szerződés keretében 
1 OOO OOO Ft támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére a VII. 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 történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a I-Iumánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Tisztelt D. Kovács Róbert Polgármester Úr! et~ .~~~r;-"dic . 
A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Állategészségügyi Szolgálatát,~,,_7j , 
ismertebb nevén az Illatos úti ebtelepet segítő, anno még dr. György István - -- . ~},,\:J 
főpolgármester-helyettes úr alapításával létrejött DOKTA - Doktorok az Állatokért 

Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagjaként keresem. 

A tavalyi évben az Önök támogatásával szerveztük meg az Örökbefogadott Állatok 

Napját a Népligetben. Most azért keresem, hogy felkérjük Kőbánya Önkormányzatát fő 

támogatónak. Kérjük, amennyiben lehetőségük adódik, idén is legyenek partnereink, és 

szervezzük közösen meg ezt az immár hetedik alkalommal sorra kerülő r endezvényt! 

Az Örökbefogadott Állatok Napjáról 

Ahogy tavalyi, közös rendezvényünk is megmutatta, a rendezvény célja az 

örökbefogadás ösztönzése, az Illatos úti ebtelep árváinak gazdakeresés, a figyelem 

felhívása a felelős állattartásra, a felelős állattartásra nevelés. A rendezvényt korábban a 

Városligetben, az Allee bevásárlóközpont melletti sétányon tartottuk, tavaly pedig a 

Népligetben, a Planetárium mögötti területen. A tavalyi rendezvényhelyszín minden 

szempontból ideális volt, ennek megfelelően idei rendezvényünket is ugyanezen a 

területen kívánjuk megtartani. A VII. Örökbefogadott Állatok Napja tervezett időpontja 
2019. szeptember 7. szombat 9 és 14 óra között. 

Tavalyi rendezvényünk fő témája a viselkedészavarok voltak. Sajnos az Illatos úti 

ebtelepre bekerült kutyák a bezártság és az annak következtében fellépő folyamatos 

stressz miatt sok esetben különböző, változó mértékű viselked észavarral küzdenek, 

amely sok esetben az örökbefogadást, vagy az örökbefogadás utáni együttélést nehezíti 

meg, vagy lehetetleníti el. Erről beszélgettünk Dr. I<ozma Tamással, az Illatos úti ebtelep 

vezető állatorvosával, Dr. Fodor Kingával az Állatorvostudományi Egyetem 

állatorvosával és Dr. Ujfalussy Dorottyával, az ELTE viselkedéskutatójával, etológusával. 

A nap legnépszerűbb programjai a robbanószer-kereső Mandy, vagy a kábítószer-kereső 

I<örte bemutatói, a Kutya Guru és a kőbányai Happy Dog kutyaiskolák interaktív 

kutyanevelési bemutatói, a mindig rendkívül mulatságos kutyabehívóverseny és a 
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sokszor megható történeteket feltáró kutya -gazdi szépségverseny voltak. Emellett több 

mint egy tucat együttmüködő partnerünk települt ki a sátrakba, a Vizslafotózástól 

kezdve, állatmentő és állatvédő egyesületeken át, a kiemelt támogatóinkig, mint a Bayer 

és Platinum Natural állateledel. Kőbánya Önkormányzatának sátránál a Kőbányai 

Állatvédelmi Járőrszolgálat is bemutatta tevékenységét sőt, a rendezvény alatt egy 

kutyus is gazdára talált. 

A rendezvény programja 

Idei rendezvényünket a szaporítók elleni harcnak szenteljük, azzal a felhívással 

egybekötve, hogy ne vásárolj szaporítótól, fogadj örökbe inkább az 111atos útról, vagy 

bármely más gyepmesteri telepről. Fontos, hogy a közvélemény megismerje a 

szaporítókat, és meg tudja különböztetni őket a jogszabályoka t betartó tenyésztőtől. A 

szaporítók visszaszorításának elengedhetetlen fe ltétele a közvélemény formálása . 

Számos, a feketega zdaságot támogató, állatoknak szenvedést okozó tevékenységet lehet 

közös erővel visszaszorítani ezzel. 

Idei rendezvényünkön is követnénk az eddig alkalmazott formulát, amely szerint a 

helyszín két, egymás mellett lévő egységből, egy színpadból és egy nagyobb, a játékok 

vetélkedők megtartására alkalmas helyből áll. Emellett partnereink számára igyekszünk 

sátrat biztosítani, amelyben kitelepülhetnek, bemutathatják termékeiket, 

népszerűsíthetik szolgáltatásaikat. 

A rendezvény ideje alatt idén is egy rn(ísorvezető folyamatosan „életben tartja" a 

rendezvényt. A színpadon és az előtte lévő területen a rendezvény ideje alatt bemutatók, 

versenyek, beszélgetések zajlanak. Ahogy tavalyi rendezvényünkön is látható volt, a 

legkedveltebb elemek az interaktív kutyanevelés, a munkakutyás bemutatók, és a nap 

két fénypontja, a kutyabehívóverseny és az örökbefogadott kutya-gazdi szépségverseny. 

A sá trakban mindeközbe n állatorvosi, kutyadietetikai tanácsadás, kutya-gazdi fotózás, 

állatmentő szervezetek bemutatói szoktak helyet kapni. A rendezvényen idén is 

rekordkísérletet hird etü nk, cél, hogy min él több örökbefogadott állat gazdija tegye le 

közösen együtt a kutyahűség esküt, és minél több örökbefogadott állat és gazdija 

szerepeljen ezután egy közös fényképen. A tavalyi rendezvény az eddigiek közül az egyik 

legtöbb látogatót vonzó volt. Az utóbbi két rendezvényünk alkalmával média partnerünk 

a TV2 volt, így lehetőségünk nyílt a l-v csatorna reggeli műsorában is hirdetni az 

eseményt, illetve Szabó Dóri a TV2 műsorveze tője és Bugár Anna a Jóban rosszban 

színésznője is ült már a kutya-gazdi szépségverseny zsűrijében. Idén is hasonló média 

együttműködésekkel készülünk. 

Kőbánya, mint partner 

Tekintettel a tavalyi gyümölcsöző együttműködésünkre, amelynek eredményeként az 

eddigi egyik legsikeresebb Örökbefogadott Állatok Napját rendeztük meg, ezúton 
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partnere, kiemelt támogatója a rendezvénynek. Meggyőződésünk, hogy l{őbánya, mint a 
felelős állattartás iránt elkötelezett önkormányzat hitelt érdemlő en állhat ki az állatok 
védelme, jóléte és a felelős állattartás fontossága mellett. 

A rendezvényen, ahogy a tavalyi alkalommal is, számos megnyilvánulási lehetőség nyílik. 
Polgármester úr, mint a rendezvény fővédnöke id én is megnyithatná a rendezvényt, 
valamint ezúttal is zsűrizhetne a kutya-gazdi szépségversenyen, illetve Kőbánya 

Önkormányzatának kutyabarát programját n é pszerűsítő különclfjat is felajánlhat a 
kutyabehfvó- és a kutya-gazdi szépségversenyre. Amennyiben idén is szívesen lennének 
partnerei a rendezvényünkn ek, amennyiben a költségvetési források engedik, egy mill_ió -· _ 
forint támogyrtástszeretnénk kérni a költségei nk egy részének fedezéséhez. A rendezvény 
költségvetését ugyanúgy, mint ~h"ögyan-·ta~·a·s;: -t~iT~--ü-a nszparenciáva1 -biztosítjuk az 
Önök rendelkezésére. 

Bízom benne, hogy a tavalyi rendezvényünk sikerén felbuzdulva e nemes cé l és té1rsada l mi 
szemléletformáló esemény során ismét együtt tudunk működni, és Kőbánya 

Önkormányzatával közösen meg tudjuk szervezni a VII. Örökbefogadott Állatok Napját, 
ezzel is öregbítve a kerül et hírnevét és elköteleződését az állatvédelem mellett. 

2019. március 5. 

Tisztelettel: 
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A DOKTA-ról 

Alapítványunk az elmúlt években több akcióval, anyagi támogatással és 

eszközbeszerzéssel is segítette a fővárosi gyepmesteri telep működését. 

A telepre bekerülő állatok alapellátásához szükséges ultrahang készülék meghibásodása 

miatt adományokból új készüléket vásároltunk a telepnek. A bekerülő állatok 

laborvizsgálatai költségeinek csökkentésére hematológiai automatát adományoztunk, 

valamint vér- és vizeletcentrifugával is elláttuk az ebtelepet, nemrég pedig a 

Petissimo.hu-val és a Bayer Gyógyszeripari céggel közös akciónk eredményeképp műtéti 

őrzőmonitorral is gazdagodhatott az Illatos úti ebtelep. A telepre bekerülő állatok közül 

egyre több a szívférges, a szúnyogok által terjesztett betegség hosszas, magas költségű 

gyógyszeres kezeléssel sikeresen gyógyítható. Alapítványunk több kutya 

gyógyíttatásának költségeit fedezte az elmúlt időszakban, emellett az alapellátáshoz is 

szükséges laboratóriumi vizsgálatok költs ége inek egy részét is mi fedezzük. 

Az állatvédelmi területen jegyzőknek és ügyintézőknek ta rtott képzéssel igyekszünk 

hatékonyabbá tenni a hatósági munkát. Az elmúlt években több örökbefogadó napot 

szerveztünk a teleppel közösen, valamint az örökbefogadás népszerűsítésére immár 

több éve, legutóbb Kőbánya Önkormányzatának nagylelkű támogatásával, nagy sikerrel 

szervezzük meg az örökbefogadott állatok napját. Az első ilyen rendezvényt a Fővárosi 

Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Állategészségügyi Szolgálata hívta életre hat 

évvel ezelőtt, míg az utóbbi két rendezvényt már önállóan, a kutyabarát Allee 

bevásárlóközponttal, valamint Kőbánya Önkormányzatával közösen, jelentős anyagi 

támogatásuk mellett tudtuk megszervezni, de a Szolgálat továbbra is kiemelt 

közreműködője, fókusza volt az eseménynek. Most, immáron a VII. Örökbefogadott 

Állatok Napja megszervezéséhez szeretnénk ism ét kérni Kőbányél Önkormányzatának 

partn erségét és támogató segítségét. 
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