
Tárgy: Együttműködési megállapodás kutyaiskola üzemeltetésére 

 

11/2020. (IV.09.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 198/2019 Kth. sz. határoza-

tával kifejezte szándékát, hogy a Kiskunhalas 2358/1 hrsz alatti ingatlan a helyi kutya-

tartók közösségi céljait szolgálja Szabó Judit egyéni vállalkozóval, az akasztói JUMA 

Kutyaiskola üzemeltetőjével, mint szakmai partnerrel történő együttműködés által. 

Az együttműködéshez kapcsolódó megállapodás elkészíttetéséről és annak aláírásáról 

saját hatáskörben gondoskodom. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a 

Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bundzsák Dezső Sportközpont mellett, attól nyugatra fekszik a 2358/1 hrsz alatti ingatlan. 

A területet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete vásárolta meg a kilencvenes években 

azzal, hogy azt „kutyás célra” hasznosítja. Kisebb fejlesztések történtek is a területen, azon-

ban helyi tagegyesület hiányában tevékenységükkel felhagytak Kiskunhalason. Az ingatlan 

azóta hasznosítatlanul állt. Helyi kutyatartók szerették volna az eredetileg meghatározott célra 

használni, azonban a MEOESZ-el nem sikerült egyezségre jutniuk. A MEOESZ-el Önkor-

mányzatunk is tárgyalásokat folytatott, melyek eredményeként az egyesület az ingatlan oda-

ajándékozta Kiskunhalas Város Önkormányzatának. 

Az Önkormányzatnak szándékában áll az ingatlant a helyi kutyatartó közösségek céljaira 

hasznosítani. Ennek érdekében a felkérte Szabó Judit Egyéni Vállalkozót, mint a JUMA Ku-

tyaiskola üzemeltetőjét arra, hogy megvalósítsa az ingatlanon a fent említett célokat. A Vál-

lalkozó vállalja az ingatlan felújítását, korszerű kutyaiskolai tanfolyamok szervezését. A terü-

leten a nyilvánosan látogatható részek karbantartását is ellátja és saját forrásból korszerűsíté-

seket végez (kerítés, kapu, villanyellátás, vízellátás kialakítása). 

 

Jelen döntésre azért van szükség, mert Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-

testülete a 198/2019 Kth. sz. határozatával kifejezte szándékát, hogy a Kiskunhalas 2358/1 

hrsz alatti ingatlan a helyi kutyatartók közösségi céljait szolgálja. Tekintettel arra, a szándék-

nyilatkozatot követően a megállapodás megkötésére vonatkozó döntés meghozatalára is szük-

ség van, a fentiek alapján határoztam Szabó Judit Egyéni Vállalkozóval való együttműködés 

tárgyában. 

 

Kiskunhalas, 2020. április 09. 
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