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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2018. április 26-i ülésére 

 
Pályázat benyújtása ebrendészeti telepek fejlesztésének támogatására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató pályázatot hirdetett önkormányzatok szá-
mára, melynek célja az engedélyezett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizá-
ciója, bővítése, a telepen tartható állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási 
esélyük növelése. 
 
A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek: 
a) a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;  
b) területrendezés;  
c) az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;  
d) férőhelyek bővítése, új kennelek építése;  
e) az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség 
kialakítása.  
 
Önkormányzatunk elsődleges célja a Rekettye puszta 0187/1 hrsz. alatt működő ebrendészeti 
telepen egy állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása, mely jelen-
leg nincs a területen. 
 
A támogatás összege minimum 1.000.000,-Ft, maximum 5.000.000,-Ft, a támogatási intenzi-
tás 100%. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. A pályázat be-
nyújtási határideje 2018. május 31. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 
Minisztérium által az engedélyezett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek 
modernizációja, bővítése, a telepen tartható állatok tartási körülményeinek javí-
tása és örökbefogadási esélyük növelése céljából kiírt pályázati felhívásra pályá-
zatot kíván benyújtani, a Kiskunhalas, Rekettye puszta 0187/1 hrsz. cím alatti 
ebrendészeti telep korszerűsítése céljából, a pályázati kiírás szerinti maximum 
5.000.000,-Ft támogatási összeg mértékéig. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felha-

talmazza a szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, az 
előkészítő feladatok elvégzésére. 
A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 
pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 

 
 



 
Határid ő:   2019. január 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály-

vezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály-

vezető 
    Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
    Törőcsik Dávid – Önkormányzati Rendészet Csoportvezető 
 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. április 25. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 


