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Tárgy: Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
munkájáról.

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Általános Igazgatási Iroda
   Szabóné Szakács Judit irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Ulrike Vollner, az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány
elnöke.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladata a település belterületén a 
kóbor állatok befogása az 1998. évi XXVIII. törvény 48/A (3) bekezdése alapján, továbbá az
elhagyott állati hulladékok begyűjtése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LIII. törvény 
30. § (2) bekezdés és (3) bekezdés c) pontja alapján.

Városunk ennek a kötelezően ellátandó feladatának eleget téve szerződésben áll a tapolcai 
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvánnyal, akinek elnöke Ulrike Vollner. Az
Állatmenhely egy évtizede működik Tapolcán.  

Ulrike Vollner látja el a gyepmesteri feladatokat, mely a kóbor állatok befogása mellett az
állati hulladékok begyűjtését, és a gyűjtőhelyre történő szállítását is jelenti. A gyepmesteri 
telep az önkormányzati tulajdonú Tapolca-Sebron 0626/44. hrsz.-ú ingatlanon található.

A szerződés 2003. március 1. óta felülvizsgálva nem volt, így a változó jogszabályok, illetve a 
közös munka még hatékonyabbá tétele érdekében szükségessé vált a szerződés aktualizálása, 
pontosítása, valamint a szerződésben szereplő díj is idejétmúlt. 

Az elmúlt hosszú évek tapasztalatai, a visszatérő problémák azt mutatják, hogy a gyepmesteri 
munkát a tapolcai lakók nem mindig értik, nem értik, hogy miért pont az ő kutyájuk lett 
befogva, illetve a kóbor kutyákat miért viszik be egyáltalán a menhelyre, mivel ott úgy is
„elaltatják”. Sajnos tényként állapítható meg, hogy nagyon sok ebtartó figyelmen kívül hagyja
a szabályokat, kóborolni hagyják állataikat, ezáltal a gyepmester munkájára folyamatosan
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szükség van. Az állatmenhelyet, a gyepmesteri munkát az elvégzett, lelkileg is, fizikailag is
megterhelő munka mellett folyamatos támadások érik, legutóbb szabálysértési feljelentést is 
tett egy ebtartó kutyalopás, kutyakereskedelem miatt. A feljelentés eredménye természetesen
az eljárás megszűntetése volt. Az alaptalan vádak, támadások ellen védekezni nagyon nehéz 
és kellemetlen, ezért is szükséges megerősíteni az állatmenhely hatáskörét, a szerződésben is 
pontosan meghatározni, és ezt Tapolca Város lakossága számára, a köztudatban kiterjeszteni.

Mindemellett elmondható az állatmenhely munkájáról az is, hogy sok ember fordul
segítségért hozzájuk (talált, vagy saját kutya leadás miatt), vagy éppen kutyát szeretnének
örökbefogadni, de a menhely kapacitása is limitált. Az ország sintér-telepein nap mint nap
rengeteg állatot altatnak el, a tapolcai állatmenhely ezzel szemben próbál más utat járni, ezért
hosszú évek munkájának eredményeként sikerült kapcsolatot kiépíteniük külföldön 3
közhasznú, bíróságon bejegyezett egyesülettel. (HAND UND PFOTE e.V., Dortmund,
STANISLAWSKI’ S Hunderettung e. V., Vilshofen, és Mag. Kurt Grabenwöger, bécsi
állatorvos).

Jelenleg 1 hektár területen 70 kennelben, mintegy 160 kutyát lehet biztonságosan elhelyezni.
Öt elkülönített nagy udvarban van lehetőség szabad mozgásra, játékra.  

Munkájuk elismeréseként Tapolca Város Önkormányzata Ulrike Vollnernak 2006-ban
„Tapolca Város közszolgálatáért” kitűntetést adományozta, valamint 2009. október 17-én a 
Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség az „Év Állatvédő Szervezete” kitűntetésben 
részesítette. A kitűntetést 5 évvel ezelőtt alapította meg a Szövetség, az állatok világnapja 
alkalmából évente 2 fő részesül az elismerésben. Tavalyi év során Tapolca Város által 
meghirdetett pályázat egyik nyerteseként az Alapítvány „Felelősséggel az állatokért” címmel 
olyan programot valósított meg, amelybe bevonta a gyerekeket is. Ennek keretében Dr. Varga
Ottó hatósági állatorvos a város óvodáiban, iskoláiban tartott előadást a helyes állattartásról, 
az alapítvány munkatársa, Bogdán Mariann pedig játékos keretek között, szemléltető anyagot 
is felhasználva erősítette meg az előadáson elmondottakat. A gyerekeknek lehetősége nyílt 
arra is, hogy megtekintsék a menhely működését, végigkísérjék az odakerült kutyusok 
mindennapi életét. Tavalyi évben a Mars Hungary Pedigree Örökbefogadási pályázatán
2.000.000.-Ft-ot nyert az állatmenhely, a program legfőbb célja a felelős állattartási kultúra 
magyarországi továbbfejlesztése volt.

A munka sikerét bizonyítja, hogy pl. 2008-ban a 268 befogadott kutyából 226-ot sikerült
örökbe adniuk, valamint 130 szukát és 76 kant ivartalanítottak, továbbá mintegy 700
védőoltást adtak be.  

Dr. Varga Ottó hatósági főállatorvos is rendszeresen ellenőrzi az állatmenhelyet, elsősorban 
állatvédelmi, és járványvédelmi szempontból, ő is csak megerősíteni tudja a menhely 
színvonalas munkáját.

Az Alapítvány működéséhez szükséges fedezet adományokból, a személyi jövedelemadó egy 
százalékából és rendszeres önkormányzati támogatásból áll össze. A közelmúltban autót és
irodát is biztosított részükre az Önkormányzat. Az Alapítvány és az Önkormányzat
együttműködése modellértékű példa lehet az ország bármely települése számára, az itt élő 
állatokról való gondoskodás jó híre már az országhatáron is túljutott.
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Az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány az előterjesztés melléklete szerint 
tájékoztatást adott a 2009. év bevételeiről, kiadásairól, a külföldi támogatásokról, valamint 
2010. év tervezett kiadásairól.

Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt időszakhoz hasonlóan a jövőben is az „Assisi Szent 
Ferenc” Állatmenhely Alapítványra számítva kívánja ellátni fenti jogszabályokban
meghatározott kötelezően ellátandó feladatait. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely
Alapítványról szóló beszámolót elfogadja, Ulrike
Vollner és segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi 
ki.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely
Alapítvánnyal a gyepmesteri feladatokra kötött
vállalkozási szerződést felülvizsgálja, és módosítsa. 

Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Polgármester 

Tapolca, 2010. június 9.

Császár László sk.
polgármester




















