Tisztelt Gombai Kutya- és Macskatartók!
Településünk számára pályázati lehetőség nyílt meg, melynek célja ingyenes ivartalanítási
program, veszettség elleni védőoltás és mikrochip beültetés. Utóbbi kizárólag ebek esetében
lehetséges.
A támogatás célja, hogy a település lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt
állatszaporulat mérséklésének előmozdítására.
Üdvözölve a pályázati kiírást Gomba Község Önkormányzata is csatlakozni kíván a támogatást
igénylő önkormányzatok köréhez, tekintettel arra, hogy településünkön is mindennapos
feladatot eredményez a felelős állattartás elmaradásából eredő probléma kezelése.
A pályázat benyújtásának egyik feltétele a lakosság körében végzett igényfelmérés. A
pályázathoz kötelezően csatolandó „Igényfelmérő ív” adattartalma és a pályázat
végrehajtásához szükséges további paraméterek az alábbi adatok bekérését teszik
szükségessé:
-

-

-

Állattartó neve
Állattartó címe
Ivartalanítás (db)
 40 kg feletti szuka kutya
 40 kg feletti kan kutya
 20-40 kg közötti szuka kutya
 20-40 kg közötti kan kutya
 20 kg alatti szuka kutya
 20 kg alatti kan kutya
 nőstény macska
 kandúr macska
Veszettség elleni védőoltás (db)
 kutya
 macska
Transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölés (db) kizárólag kutyák esetében
Az állat szállítását állatorvostól igényli-e (csak ivartalanítás esetén)?
Elérhetőség

Fentiekre tekintettel kérem, aki a pályázat adta lehetőségekkel élni kíván, a fenti adatokkal
ellátott jelentkezését legkésőbb 2021. június 11. (péntek) napjáig az alábbi elérhetőség(ek)
valamelyikére eljuttatni szíveskedjen:
Elektronikus úton a szalma.brigitta@gomba.hu, vagy az aljegyzo@gomba.hu e-mail címre;
Személyesen a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál kihelyezett postaládába;
Telefonon a 06/29-433-927-es telefonszámon.
Az „Igényfelmérő ívet” az állattartó aláírásával szükséges ellátni, melyre az
igénybejelentés összesítését követően, ügyfélfogadási időben kerülhet sor.

Fontos tudnivalók:
-

-

A kérelmező nem pénzbeli támogatást kap, hanem az önkormányzat megszervezi
a kért beavatkozás (ivartalanítás, veszettség elleni oltás, chippel jelölés)
elvégeztetését.
A pályázat elnyerését követően az állatorvosi költségek 100 %-ban a támogatási
összegből kerülnek kiegyenlítésre, tehát a lakosság számára a beavatkozás
INGYENES!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás és a chippel jelölés
törvényi előírás hatálya alá esik, melynek elvégeztetése a pályázat elnyerésétől
függetlenül is kötelező!

Néhány gondolat az ebtartói kötelezettségekről:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.)
kimondja, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának
és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az Átv. mellett a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet kötelezi az ebtartókat a veszettség elleni oltás beadatására, valamint kimondja,
hogy veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.
Ivartalanítás –amit tudni érdemes róla
Az állatvédelmi szabályokat betartva és figyelemmel a felelős állattartásra elmondható, hogy a
nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás.
Miért fontos az ivartalanítás?
Jelenleg Magyarországon a legnagyobb állatvédelmi problémát a kóborállatok, valamint a
zsákban kidobott nem kívánt szaporulatok mennyisége okozza. Ez a szám országosan az
állatvédelmi szervezetek becslése szerint több millióra tehető.
Az ivartalanítással biztosítható, hogy hosszú és egészséges életet élhessenek a kedvencek.
A nem kívánt kölykök születésén túl fontos kiemelni, hogy e szaporulatok elpusztítása a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 244. §-a értelmében bűntettnek minősül,
mely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Gomba Község Önkormányzata

