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Kiskunhalas, 2020. október 27. 

 

 

 

 



Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére  

Közalapítványok ügyeinek rendezése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata ellátandó feladati körében gyepmesteri telepet üzemeltet. 

A gyepmesteri telepet az Önkormányzati Rendészet irányítja, gyepmester alkalmazásával. A 

gyepmester a város közigazgatási területén befogja a kóbor állatokat, elhelyezi őket a 

gyepmesteri telepen, majd a jogszabályokban meghatározott ellátásban részesíti azokat. Ezt 

követően megkísérlik az állatokat örökbe adni oly módon, hogy az Önkormányzat hivatalos 

honlapján fényképes hirdetéseket jelenít meg. 

A Városért Közalapítvány a gyepmesteri telepen folyó munka hatékonyabbá tétele érdekében 

kiegészíti a tevékenységi körét az alapító okiratában, annak érdében, hogy adományokat 

gyűjthessen, amivel hozzájárul a befogott állatok gondozásához, örökbeadásához, ezzel 

hatékonyabbá téve azt. A Városért Közalapítvány ezen feladattal kibővített tevékenységi köre 

és ezáltal létrehozott adománygyűjtésre szolgáló alszámla várhatóan még hatékonyabbá teszi a 

Városunk területén kóborló állatok begyűjtését és azok gazdásítását, hozzájárulva ezzel a 

köznyugalom fenntartásához az állatok védelmének és kíméletének szem előtt tartásával. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító hozzájárul 

ahhoz, hogy a Városért Közalapítvány alapító okiratában a tevékenységi köre 

kiegészítésre kerüljön az alábbi bekezdéssel: 

,,Ebek ivartalanításának támogatása, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek 

fenntartása, állatvédelmi szervezetek támogatása, egyéb, az ebtartással kapcsolatos 

állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozása, amely az állatok védelméről és 

kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (7) bekezdése alapján minősül 

közfeladatnak.” 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 24. napi 

hatállyal hatályon kívül helyezi a 128/2020. Kth. számú határozatát. 

 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Határidő:    2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős:  Szili Anett titkársági ügyintéző 

Értesül:    Szili Anett titkársági ügyintéző 

    Városért Közalapítvány 

 

Kiskunhalas, 2020. október 28.  

          Fülöp Róbert s.k. 


