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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Töröcsik Zoltán képviselő úr a Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésén a szentesi 
Wesselényi u. 8. szám alatti ingatlanon történő galambtartással kapcsolatosan interpellált. 
 
A Képviselő Úr interpellációjára az alábbi választ adom. 
 
Osztályom előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét tartott a fenti ingatlanon a galambtartás 
ügyében. A helyszíni szemlén az alábbiak megállapítására került sor. 
 
Az ingatlanon a tulajdonos, Gyovai Sándorné Csongrád, Csemegi K. u. 14/A és fia, Gyovai 
Sándor Szentes, Horváth M. u. 8. szám alatti lakosok 70-70 db galambot, valamint 30 db 
baromfit tartanak. 
 
A galambokat és a baromfikat betonozott udvarrészen, kennelszerű, zárt tetejű építményekben 
(ketrecekben) tartják. Az állatok alá száraz szalmát terítenek. Az állatok ólját rendszeresen, 
hetente takarítják, az almot minden alkalommal azonnal elszállítják az ingatlanukról, ott 
trágyát nem tárolnak. Trágyalé szétfolyása nem volt tapasztalható. 
 
A helyszíni szemlén részt vevő Gyovai  Sándor elmondása szerint a galambállományukból kb. 
20-30 db állat tud kirepülni a ketrecükből, a többi állat jól zárható ketrecükből nem szállhat 
ki, mivel azok tenyésztett állatok, azokat fokozottan védik a fertőzésektől. Az ingatlanukon 
több galamb reptető ketrec látható, de azokból csak egyet használnak, annak a reptetőnek az 
ajtaja nem a szomszédos lakóépületek felé nyitott, hanem az utca felé és alacsonyan van 
elhelyezve. A szemlén bemutatásra került dr. Kovács Kálmán 2008. március 4-én kelt 
állatorvosi igazolása, mely szerint Gyovai Sándorné és Gyovai Sándor által zártan tartott 
galambállomány vakcinázása megtörtént, az állomány egészséges és jó gazda gondosságával 
tartott. A szemle során megnéztük az állattartó építmények tetejét, a kihelyezett reptetők 
környékét ott galambürülék felhalmozódását nem láttuk. Gyovai Sándor elmondta, hogy ő 
maga is tapasztalja, hogy amikor saját állományát eteti, akkor az udvarára is feltehetően a 
közeli templom tetejéről és a szomszédos ingatlanokon tartott galambok leszállnak az 
udvarukba. A galambokat nem szokta dobálni. A környékükben több családi háznál is tartank 
galambokat. 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján a tartható galambok 
száma nincs korlátozva. 



Az állattartási rendelet 6. § (2) bekezdése előírja, hogy a mezőgazdasági termelés biztonsága 
érdekében a polgármester előzetes közhírré tétellel a galambok kiengedését meghatározott 
időre megtilthatja.  
 
A fentiekre figyelemmel és a helyszíni szemlén megállapításra kerültek alapján megállapítást 
nyert, hogy Gyovai Sándorné és Gyovai Sándor az állatok tartásával kapcsolatos 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően, rendezetten és tisztán tartott körülmények között 
tartják az állatállományukat. 
 
Kérem válaszom szíves tudomásul vételét! 
 
Szentes, 2008. május 9. 
 
 
 
 A Jegyző megbízásából: 
 
 
 
 Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
 osztályvezető 
 
 


