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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2019. június 27-i ülésére 

A 2358/1 hrsz alatti kutyakiképző központ tulajdonba vétele tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének tulajdonát képezi a Budzsák Dezső Sport-
központ mellett fekvő, 2358/1 hrsz-ú, 9252 m2 területű, sportpálya és épület megnevezésű 
ingatlan. A területet az Egyesület 1994-ben vásárolta meg az Önkormányzattól. Céljuk az 
volt, hogy azon a városi kutyatartók rendszeres tevékenységeinek adhassanak otthont, a helyi 
alapszervezetük közreműködésével. Az országos Egyesületnek jelenleg helyi szervezete 
nincs, azonban a területet helyi kutyások szeretnék használni. Ezen szándékukkal többen ke-
resték a MEOE-t, azonban a budapesti székhellyel és apparátussal működő szervezet a helyi 
tevékenységet nem tudja hatékonyan koordinálni. 
 
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége elnöksége 2019. 03.01-i ülésén 
arról döntött, hogy az ingatlan tulajdonjogát ellenérték megfizetése nélkül Kiskunhalas Város 
Önkormányzatára át kívánja ruházni. A határozatot megküldték és kérték Önkormányzatun-
kat, hogy döntsön a felajánlás elfogadásáról.  
 
Az ingatlan elfogadása Önkormányzatunk érdekében áll, hiszen lehetőséget teremt annak 
hasznosítására, valamint a sportpályával való szomszédsága miatt annak esetleges bővítésére 
is távlatokat nyit. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a felajánlást és bízzon meg a 
tulajdonjog-átruházási szerződés elkészíttetésére és aláírására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja a 2358/1 hrsz-ú, a 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (1116 Budapest, Tétényi út 
128/B-130) tulajdonát képező ingatlan tulajdonjogának térítésmentes felajánlását. A 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a tulajdonjog-átruházó szerződés elkészít-
tetésére és annak aláírására. A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költ-
ségeket vállalja. 
 
Határid ő:   2019. augusztus 31. 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége        

1116 Budapest, Tétényi út 128/B-130 
Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2019. június 18.        

 
                         

Fülöp Róbert s.k. 


