Módosított megoldási javaslatok a „Bő-Bura-Bod” modellprogram keretein belül a kóbor kutya
problémára
A projekt tervezet a 2019.09.24.i helyszínbejárás során szerzett ismereteken és a 2019.10.08.i személyes egyeztetésen alapszik
A közel két évtizedes- és a magas esetszám során szerzett tapasztalat alapján a projekt tervezetben leírt szakmai- és pénzügyi becslések kb. 90% pontosságúak.

I.)

Alaphelyzet megfogalmazása:

Tiszabő: kb. 600 kutya él a településen → ebből kb. 250 kóbor kutya
Tiszabura: kb. 500 kutya él a településen → ebből kb. 150 kóbor kutya
Tarnabod: kb. 150 kutya él a településen → ebből kb. 20 kóbor kutya

A Kormány 2019 júliusában elfogadta a „Felzárkózó települések” hosszú távú programját, amelynek értelmében célzott programmal szükséges segíteni az ország
300 leghátrányosabb helyzetű települését, évente 30 település bevonásával. E munka koordinálására a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kérte fel, valamint
miniszterelnöki biztost nevezett ki.
A kóborkutya probléma megoldása érdekében a miniszterelnöki biztos, Vecsei Miklós felkérte a két országos ernyőszervezetet (MÁTSZ, MÁOSZ) a
modellprogram kidolgozásában való részvételre.

II.)

Analízis:

Az állomány szinte kivétel nélkül ivaros, ezért folyamatos a kóborkutya utánpótlás. Ezek a kutyák minden kontroll nélkül, folyamatosan szaporodnak és
hozzák világra a nemkívánt szaporulatot. Egy szuka kutya félévente kb. 6 kutyát hoz a világra. Az állományt méltatlan módon tizedelik a betegségek,
állatorvosi ellátatlanság, védőoltás hiánya, állatbántalmazás, közúti balesetek stb, viszont ezzel együtt létszámuk folyamatosan nő. Az ivartalanítás az egyetlen
megelőző, humánus megoldás a kóborkutya problémára. (melléklet: Magyarország Kóborkutya jelentése)
Nem egyedi elszigetelt jelenség, hanem országos jelenség, hogy a kóbor kutyák leginkább reggelente és délutánonként falkákba verődve vonulnak a helyi
lakosokkal, ami állandó feszültséget és sok esetben konfliktust okoz. Állandó veszélyforrást jelent, harapásos- és/vagy közúti balesetetek szempontjából.
A gazdátlan és gazdás kóbor kutyákat nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni, mert a helyi lakos legtöbbször egymásnak ellentétes tartalmú nyilatkozatokat
tesz egy adott kutya tulajdonjogát illetően – az éppen aktuális helyzettől függően.

III.)

Megoldási javaslatok:

A kóbor kutyák befogására és elszállítására tett intézkedés önmagában semmit nem ér, ha nem párosul hozzá egyidejűleg egy sor egyéb intézkedés (ivartalanítás,
ebnyilvántartás, ebtartási rendelet, folyamatos jelenlét)
-

A három településen lévő teljes kutya állomány rendezésére, tehát komplex beavatkozásra van szükség:
o a veszélyes- és beteg állatok azonnali kiemelése, kb. 150 kutya (sürgősségi beavatkozás)
o a gazdátlan kóbor kutyák befogása, kb. 270 kutya (sürgősségi beavatkozás)
o a gazdás kutyák ivartalanítása, chip, oltás, parazitamentesítés, kb. 830 kutya (sürgősségi beavatkozás)
o ebnyilvántartás elkészítése mindhárom településen
o ebtartási rendelet megalkotása mindhárom településen
o folyamatos jelenlét, szinten tartás és fejlesztés

-

Az állatvédő civil szervezetek bevonása, feladatellátási súlyuk és földrajzi elhelyezkedésük alapján.
Közös (ebrendész, civil, jegyző, polgármester) helyszínbejárásra és egyeztetésre van szükség, ahhoz, hogy pontos cselekvési tervet tudjunk
összeállítani, hiszen a konkrét cselekvési terv elkészítése nagyban függ a bevont civil szervezetek kapacitásbővítési lehetőségeitől.
A területileg illetékes 3-4 állatorvos bevonása, majd szükség szerint további, távolabb élő állatorvosok bevonása.
A helyileg illetékes ebrendészek bevonása.
A helyi polgármesterek és jegyzők bevonása a későbbiekben szükségessé váló helyi ebtartási rendelet és az ebnyilvántartás megalkotására.
Szükség- és lehetőség szerint rendhagyó (ún. mobil vagy kihelyezett) eszközök bevonása.

-

→ a sürgősségi beavatkozás becsült költségvonzata:
-

Tiszabő: kb. 600 kutya él a településen → ebből kb. 250 kóbor kutya
o kb. 100 veszélyes, beteg állat kiemelése (ebrendész):
▪ 20.000.- ft / kutya elszállítási díj, 10.000.- ft / kutya kábítólövedék
o kb. 150 gazdátlan kóbor állat elszállítása (civil állatvédő szervezet)
▪ 40.000.- ft mentési támogatás / kutya
o kb. 350 gazdás kutya ivartalanítása, mikrochip, védőoltás
▪ 35.000.- ft / kutya ivartalanítás, mikrochip, oltás, 5.000.- ft / kutya szállítás
TISZABŐ ÖSSZESEN:

-

Tiszabura: kb. 500 kutya él a településen → ebből kb. 150 kóbor kutya
o kb. 50 veszélyes, beteg állat kiemelése (ebrendész):
▪ 20.000.- ft /kutya elszállítási díj, 10.000.- ft / kutya kábítólövedék
o kb. 100 gazdátlan kóbor állat elszállítása (civil állatvédő szervezet)
▪ 40.000.- ft mentési támogatás / kutya
o kb. 350 gazdás kutya ivartalanítása, mikrochip, védőoltás
▪ 35.000.- ft / kutya ivartalanítás, mikrochip, oltás, 5.000.- ft / kutya szállítás
TISZABURA ÖSSZESEN:

-

Tarnabod: kb. 150 kutya él a településen → ebből kb. 20 kóbor kutya
o kb. 10 veszélyes, beteg állat kiemelése (ebrendész):
▪ 20.000.- ft /kutya elszállítási díj, 10.000.- ft / kutya kábítólövedék
o kb. 10 gazdátlan kóbor állat elszállítása (civil állatvédő szervezet)
▪ 40.000.- mentési támogatás / kutya
o kb. 120 gazdás kutya ivartalanítása, mikrochip, védőoltás
▪ 35.000.- ft / kutya ivartalanítás, mikrochip, oltás, 5.000.- ft / kutya szállítás
TARNABOD ÖSSZESEN:

kb. 3.000.000.- Ft
kb. 6.000.000.- Ft
kb. 14.000.000.- Ft
kb. 23.000.000.- Ft
kb. 1.500.000.- Ft
kb. 4.000.000.- Ft
kb. 14.000.000.- Ft
kb. 19.500.000.- Ft

kb. 300.000.- Ft
kb. 400.000.- Ft
kb. 4.800.000.- Ft
kb. 5.500.000.- Ft

→ TISZABŐ, TISZABURA, TARNABOD sürgősségi beavatkozás ÖSSZESEN: kb. 48.000.000.- Ft

A projekt tervezet elkészítésére, a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt, az esetleges, későbbi pontosítás lehetőségével szeretnék élni.
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