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Tisztelt Bizottsági Tagok!
Ezúton szeretnék beszámolni az Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány számára
használatba adott területen folyó munkáról, az aktuális teendőinkről, egyúttal kérem a bizottságok tagjait, hogy
szavazatukkal támogassák a két szervezet munkáját, és ezzel a menhely építését, hosszú távú működését.
Köszönettel: Trenyik Zsolt

Előzmények
A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 245/2016. (VI. 20.) GVB. sz. határozatával az Állatvédők Vasi
Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány közös használatába adta a Nárai felé vezető út melletti
önkormányzati terület használaton kívüli részét, határozott időre, ez év december 31-ig, egyhangú döntéssel,
melyet ezúton is köszönünk!
Miután a használatba vételhez szükséges szerződést mindkét szervezet képviselője aláírta, a Szova Zrt. birtokba
adta a területet, a megbízott földmérő a felosztást elvégezte, majd 2016. szeptember 8-án (második körben) a
két szervezet számára használható területet kitűzte, ezzel kialakultak a végleges területhatárok.
A két szervezet a szerződés aláírását követően azonnal felmérte a terület adottságait, ide értve

•

a meglévő közműveket

•

a kiépíthető közműveket

•

az engedélyezéshez szükséges egyéb követelmények teljesítésének módját

•

a terület optimális felhasználását, figyelembe véve az ellátandó állatok faját, korát, egészségügyi
státuszát (karanténban, fertőző részlegen elhelyezendő vagy nem)
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Az eddig elvégzett munkák
1. a terület pontos kimérése
2. a terület kitakarítása: az aljnövényzet eltávolítása, gyökértelenítés; veszélyes, korhadt fák kivágása;
fűnyírás
3. a terület körbekerítése: 150 fm kerítés, 220 cm magas, betonoszlopokkal, a tetején szögesdróttal
4. konténerek elhelyezése: vásároltunk egy irodakonténert (iroda és öltöző célra), valamint kettő darab
tárolókonténert (eszközök és eledel tárolására); mindhármat elhelyeztük a területen, a tárolók a helyükre
kerültek, a szigetelt konténer ideiglenes helyen van, mert annak a műszaki előírás szerint cölöpalapot
kell készíteni
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A soron következő teendők:
1. a közművek biztosítása, lehetőség szerint: folyamatosan egyeztetünk az áramszolgáltatóval támogató
cégen keresztül, rövid távon úgy tűnik, aggregátorral biztosítható csak az áramellátás; vízellátás és
szennyvízkezelés témában a Nébihhel egyeztetünk, amint az építkezés olyan fázisba ér (előzetes
egyeztetések természetesen történtek eddig is)
2. a belső kerítések kialakítása: a látványterven látható részterületek, melyek egy-egy funkciót látnak el,
belső kerítésekkel lesznek elválasztva, az egészségügyi és a biztonsági követelményeknek megfelelően.
A külső kerítés építésekor szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy ez a fázis sok energiát fel fog emészteni,
mert a területnek bizonyos részei a gyökérzet miatt még gépi erővel is szinte kezelhetetlenek.
3. Kennelek, szigetelt házak, tárolókonténerek beszerzése, illetve elhelyezése
A területen eddig a fenti munkák nagyságrendileg egymillió forintos beruházást jelentettek úgy, hogy az
élőmunkát igénylő feladatokat (pl. a terület rendbetétele, tisztítása) alkalmanként 8-10 önkéntes végezte. A
faházak, mobilházak építését is minél nagyobb arányban szeretnénk saját erőből, tagokkal és önkéntesekkel
megoldani.

Szombathely, 2016. szeptember 11.
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