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A felelős állattartás elősegítése Balatonfűzfőn 
 

 

A projekt azonosító száma: 

3295813139 

 

A projekt megvalósításának ideje: 

2021. 10. 01. – 2022. 09. 30. 

 

A kedvezményezett neve és elérhetősége:  

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

 

Támogató neve: 

Miniszterelnökség 

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 

8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1. 

 

Állatorvos neve és elérhetősége: 

Dr. Geiszt György 

8200 Veszprém, Akácfa utca 19. 

 

 

A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 1.251.900 Ft (100%). 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft. 

 

A projekt összköltsége: 1.251.900 Ft. 

 

 

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. július 15-én támogatási kérelmet nyújtott be a felelős 

állattartás elősegítésére, amelynek eredményeként 1.251.900 Ft összegű vissza nem térítendő 

hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” című 

alprogramhoz meghirdetett, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázatán. 

 

A Támogatói Okirat 2021. szeptember 10-én lépett hatályba. 

 

A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata támogatást igényelt, hogy segítséget 

nyújtson a város lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák állatorvos által elvégzett 

ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint 

transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a pályázat benyújtása előtt felmérte mindhárom településrészen 

az állattartói igényeket. Hirdetménnyel hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Magyar Falu 

Program keretében a felelős állattartás elősegítése érdekében lehetőség nyílik kutyák és macskák 

esetében a nem kívánt állatszaporulat szabályozására, veszettség elleni védőoltás beadására, illetve 

mikrochippel történő megjelölésre, továbbá kérte az állattartókat az igényfelmérő lap kitöltésére és 

beküldésére. 
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Az önkormányzat a város honlapján és Facebook oldalain hívta fel a lakosság figyelmét a pályázati 

kiírásra, illetve az igényfelmérő lapot személyesen a hivatalban is ki lehetett tölteni és a 

gyűjtődobozban elhelyezni. 

Az igények a beérkezést követően feldolgozásra és összesítésre kerültek. 

 

A projekt keretében kezelt állat (ebek) száma: 14 db 

A projekt keretében kezelt állat (macskák) száma: 127 db 

A projekt keretében ivartalanított állatok száma (ebek) külön megjelölve a hím és nőstény állatokat: 

hím 3 db, nőstény 4 db 

A projekt keretében ivartalanított állatok száma (macskák) külön megjelölve a hím és nőstény 

állatokat: hím 32 db, nőstény 51 db 

Veszettség elleni védőoltás száma (ebek): 5 db 

Veszettség elleni védőoltás száma (macskák): 44 db 

Transzponderrel (mikrochippel) történő jelölés száma az ebek esetében: 2 db. 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata fontosnak tartja az állatvédelmet és a felelős állattartás 

népszerűsítését. Nemrégiben kutyapiszok gyűjtő edények kerültek kihelyezésre a város 

kutyasétáltatásra leginkább használt területeire és tervben van egy kutyafuttató létesítése 

Fűzfőgyártelep városrészen. 

 

A projekt megvalósulása elősegíti a felelős állattartás népszerűsítését és a nem kívánt 

állatszaporulat megállítását. 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

 

Nóti Attila 

városfejlesztési referens 

 

Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Telefon: +36-88-596-921 

Fax: +36-88-596-901 

Mobil: +36-20-478-3889, +36-20-95-95-190 

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu 

Honlap: www.balatonfuzfo.hu 
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