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Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez

„Komolyan veszi-e a kormány az állatvédelmet?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajtóinformációk szerint országszerte több mint százezer gazdátlan, kóbor eb várja a sorsána k
jobbra fordulását . Egyedül a gyepmesteri telepeken húszezer állatról kell gondoskodni . A
fővárosban ezt a feladatot a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósá g
Állategészségügyi Szolgálata (Illatos út) látja el . Emellett Budapesten és országosan számos
állatvédő szervezet és menhely, illetve önkormányzati ebrendészeti telep igyekszi k
megbirkózni a megoldhatatlannak t űnő feladattal . Az arányokra jellemző , hogy például az
Illatos úton mindössze 94 férőhely áll rendelkezésre a kóbor és leadott állatok elhelyezésére ,
és az elmúlt évek fejlesztései, illetve az ott dolgozók áldozatos munkája ellenére a kutyá k
európai színvonalú ellátására, a nagyszámú állat fogadására, kulturált örökbe adására a sz űkös
és nem bővíthető terület, a korszerűtlen infrastruktúra miatt nincs lehet őség.

Ahogyan az Ön tárcájától tudjuk, a kormány idén az „Állatvédelem támogatása”' elő irányzat
40 millió forintos keretösszegébő l 30 millió forintot állatmenhelyek és ebrendészeti telepek
korszerűsítésének támogatására tud fordítani . Meglátásom szerint ez az összeg nevetségesen
kevés mind a probléma nagyságához, mind pedig az ebtenyésztésb ől származó állami és
magánbevételek évi több tízmilliárdos szintjéhez képest . Írásbeli válaszában arra is utal, hog y
nem ez a teljes állatvédelmi költségvetés, de idén 40 millió forinttal több áll rendelkezésre ,
mint korábban .

Kővér László úrnak

az Országgyű lés elnöke



Kérem, szíveskedjék tájékoztatni az alábbiakról :

- Pontosan mennyi pénzt költött a kormány a társállatok védelmét, illetve a menhelyek é s
állategészségügyi telepek működtetését, fejlesztését szolgáló célokra, tevékenységek szerint i
bontásban, 2015-ben és 2016-ban?

- Az Ön által említett 30 millió forintot idén melyik ebrendészeti telepek korszer űsítésére
fogják fordítani, vagy ha még nincs kijelölt telep, akkor mi alapján fogják ezt eldönteni ?

- Az alulfinanszírozottság egyértelmű jeleit látva milyen forrásokat kívánnak a jövőben
hozzárendelni a cselekvő társállat-védelem céljaihoz ?

- Megjelenik-e a 2018-as költségvetésben a feladat nagyságrendjéhez igazodó címzet t
költségvetési támogatás?

- Tervezik-e, hogy a F ővárosi Önkormányzatnak segítséget nyújtanak a b ővítésre nem
alkalmas Illatos úti helyett egy új, korszer ű, az állategészségügyi és állatjóléti szempontokat
egyaránt szem előtt tartó ebrendészeti telep létrehozásában?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016. március 2

Szabó Timea

Független országgy ű lési képviselő
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