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Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2016. szeptember 06-i üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Dr. Makra István Edéné, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent 

részönkormányzati tagokat és a meghívottakat. Megállapította, hogy a részönkormányzat 3 fő 

megjelenésével határozatképes.  

 

Ismertette a napirendi pontot: 

 

1. Kutyatartással kapcsolatos probléma megvitatása 

 

 

1. napi rendi pont: Kutyatartással kapcsolatos probléma megvitatása 

 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy Pásztó Csaba a részönkormányzat segítségét kérte 

felmerülő problémájának megoldásában. 

 

Egyben arra is kérte a Sikondai Részönkormányzatot, hogy személyesen keressék fel 

nyaralóját, s helyben tájékozódjanak a problémájáról. A gond már nem mostani keletű. 

Igyekezett minden hivatalos utat végigjárni, de nem kapott határozott választ, jogorvoslatot. 

Szomszédságában egy hölgy a birtokán 6 kutyát tart. Bár ellátja őket, de számunknál fogva 

gondok egész sorát jelentik az ott lakók számára. Hangosak, megállás nélkül ugatnak, 

egymást hergelik, az útra nemegyszer kiszaladnak, balesetveszélyesek, félnek tőlük az ott 

lakók. Nem érzik magukat biztonságban. A kerítés egyik része fém, de a másik része csak 

sima drót. A hölgy nem él kint rendszeresen, ezért ő nem is tapasztalja ilyen súllyal a 

problémát. Megértve, és a kint látott tapasztalatokat is összegyűjtve a következőkre jutottak: 

- lakó övezetben ilyen számú kutya elhelyezése elfogadhatatlan 

- a kerítés nem komoly, a drót része gyenge 

- patkányok is megjelentek – veszélyhelyzet, egészségügyi kockázat 

- a kutyák kiszaladnak az útra - veszélyhelyzet 

- a hangerő túlnő minden határértéken 

- fel kell venni a hölggyel a kapcsolatot 

- a 6 kutyára megszabott m2 sem felel meg az előírtaknak 

 

Dr. Makra Istvánné továbbá elmondta, hogy Részönkormányzatunk felelős az ott élő emberek 

minden felmerülő problémájáért. Igyekszik az ügyben mihamarabb eljárni, s Pásztó Csabát, a 

részönkormányzatot mihamarabb értesíteni az esetleges megoldásról. Jómaga ígéretet tett 

arra, hogy a hölgyet személyesen fel fogja keresni, illetve bármilyen hivatalos szervnek 

elmondja az ott tapasztaltakat. 

 



 

Dr. Makra István Edéné megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel 

arra, hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, 

javaslatát és döntését az ülést bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 
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