
From: Márton Bruder <martonbruder@gmail.com> 
Sent: Sunday, November 3, 2019 3:12 PM
To: Ildikó Kailinger <jegyzo@torokbalint.hu>; Sándor Elek 
<polgarmester@torokbalint.hu>
Subject: Vaddisznó populációr érintő kérdések

Kedves Jegyző Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Több, mint 7 hónapja fordultam Önökhöz a vaddisznó populációval kapcsolatos 
problémák kapcsán. Az eltelt időszakban levelemre semmilyen választ nem 
kaptam, annak ellenére, hogy jelentős változások történtek. Beütött az afrikai 
sertéspestis (ASP), amitől a gazdálkodók olyannyira tartottak. Továbbra is úgy 
érzem, hogy nem történtek megfelelő lépések a vaddisznó populáció 
egyedszámának korlátozása terén. Erre, ha jól tudom, akkor most már 
hatóságilag fog sor kerülni.

A választási kampány során, illetve az eredmények nyilvánosságra kerülése óta is
többen kerestek meg választókerületemből a belterületi vaddisznóállomány által 
okozott károk kapcsán. A Károlyi és Damjanich utcák lakói rendszeresen 
tapasztalják a vaddisznók jelenlétét az M7 melletti szervízúton, illetve 
kertjeikben. Ezúton jelzem, hogy az idamajori kerteket, utcákat továbbra is 
rendszeresen túrják a 15-20 egyedszámú kondák, több lakó sötétedés után nem 
mer az utcára lépni a vaddisznók állandó jelenléte miatt. Tudomásom szerint a 
rendőrség engedélyt adott a belterületi kilövésre, azonban ennek ellenére sincs 
tudomásom róla, hogy történtek volna kilövések a város ezen oldalán. 

Képviselőként látom, hogy ez a kérdés egyáltalán nem marginális, nem kizárólag 
a gazdálkodókat érintő probléma, hanem olyan ügy, mellyel az önkormányzatnak 
foglalkoznia kell.

Kérem Jegyző Asszonyt, hogy a novemberi testületi ülésen számoljon be arról, 
hogy az év során milyen intézkedésekre került sor a vaddisznók lakott területi 
jelenlétének csökkentésére, valamint számoljon be ezen intézkedések 
eredményességéről.

Kérem Polgármester Urat, hogy a novemberi testületi ülésen adjon tájékoztatást 
arról, hogy milyen elképzelései vannak a vaddisznók belterületi jelenlétének, 
károkozásának megállítására, valamint milyen intézkedéseket tervez ez ügyben.

Rendkívül bízom benne, hogy leveleimre önkormányzati képviselőként már 
számíthatok válaszra!

Tisztelettel:

Bruder Márton
képviselő
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