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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. október 31-i ülésére 
Együttműködés kutyaiskola üzemeltetésére tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 Ön kor-
mányzatunk is tárgyalásokat folytatott, melyek eredményeként az egyesület az ingatlan oda-
ajándékozta Kiskunhalas Város Önkormányzatának. A szerződés aláírása megtörtént, jelenleg 
a földhivatali bejegyzésre várunk, mely néhány hét alatt megtörténik. A szerződés szerint an-
nak aláírásától mi kerültünk birtokba, tehát az ingatlannal már rendelkezhetünk. 
  
A közelmúltban megkeresést kaptunk Szabó Judit egyéni vállalkozótól, az akasztói JUMA 
Kutyaiskola üzemeltetőjétől. Az ingatlant szeretné hasznosítani, felújítani, korszerű kutyais-
kolát, tanfolyamokat szervezni. A telken elképzelése szerint kutyás közösségi teret alakítana 
ki, a mai kutyakiképzési elveknek megfelelő tanpályát működtetne, emellett a terület egy ré-
szét megnyitva nyilvános kutyafuttatót is létrehozna. A terület használatáért cserébe vállalná a 
nyilvánosan látogatható részek karbantartását is és saját forrásból korszerűsítéseket végezne 
(kerítés, kapu, villanyellátás, vízellátás kialakítása)  
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a terület használatára vonatkozó tárgyalások le-
folytatására és együttműködési megállapodás aláírására, valamint hogy adjon hozzájárulást a 
korszerűsítési munkák megkezdésére. 
 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete kifejezi szándékát hogy a 
Kiskunhalas 2358/1 hrsz alatti ingatlan a helyi kutyatartók közösségi céljait szolgálja. A 
cél megvalósítása érdekében együtt kíván működni Szabó Judit egyéni vállalkozóval, az 
akasztói JUMA Kutyaiskola üzemeltetőjével, mint szakmai partnerrel. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan hasznosítására vonatkozó tárgyalá-
sokra, az együttműködési megállapodás előkészítésére. A Képviselő-testület hozzájárul, 
hogy a területen a JUMA Kutyaiskola üzemeltetője saját költségére és felelősségére a cél 
megvalósulását segítő beruházásokat végezzen. 
 
Határid ő:   2019. november 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-
zető 

    Szabó Judit 6221, Akasztó, Bocskai utca 11. 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. október 22.        

                           Fülöp Róbert s.k. 


