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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dombóvári Zöldküllő Egyesület a Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett 
TOP-7.1.1-16-H-046–3 azonosító számú „Közösségi célú rendezvények, 
programsorozatok, szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a 
dombóvári helyi közösség számára” felhívásra pályázatot nyújtott be, melyet a MÁK 
Tolna Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet vizsgál. Az egyesület 
projektje a kerékpáros programok mellett tartalmazza a felelős kutyatartás 
megvalósítása keretében az alábbi tevékenységeket: 
 
1. Ingyenes klubfoglalkozás/kutyaiskola biztosítása 
 
A kutyás nevelés kutyaóvoda, kutyaiskola klubfoglalkozások keretén belül történik. A 
projekt időtartama alatt három, 6 hónapos (a projekt megvalósítási időszaka miatt a 
részben átfedéssel) időtartamú klubfoglalkozás kerül megtartásra. Egy hathónapos 
klubfoglalkozásba minimum 10 (10-12) fő bevonása tervezett a foglalkozás teljes 
időtartamára vonatkozóan. Ez a projekt teljes időtartama alatt minimum 30 fő 
bevonását jelenti. A foglalkozások havi két alkalommal kerülnek megrendezésre, 
alkalmanként minimum 2 óra időtartammal (3 csoport x 10 fő x 12 alkalom x 2 óra). A 
foglalkozások ingyenesek, azonban előzetes jelentkezéshez kötöttek a 
csoportlétszámokhoz igazodva.   
 
2. Eszközbeszerzés 

 
Eszközbeszerzés keretében egy kutyás akadálypálya kerül felszerelésre, ami szintén 
nyitott lesz a dombóvári kutyatartók számára. A beszerezni kívánt eszközök értéke 
indikatív árajánlat alapján bruttó 1.995.000,- Ft.  
 
A fenti tevékenységek sok dombóvári kutyás számára jelentenek hasznos időtöltést, 
melyeknek a kutyák szocializálása és nevelése szempontjából is fontos szerepük van. 
 
Mivel az egyesület a dombóvári ebtartók számára térítésmentes kutyaiskolát tart, ezért 
javaslom, hogy a dombóvári 1414/31 hrsz.-on nyilvántartott, Katona József utca 37. 
szám alatti, Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen kialakított kutyafuttató az egyesület 
számára a projektmegvalósítás időszakára – mely a pályázat értelmében 1 év - 
térítésmentes használatba adásra kerüljön. A projekttől függetlenül a kutyafuttató 
továbbra is az eredeti célt szolgálja azzal, hogy a klubfoglalkozások időtartamára, - 
melyek várhatóan hétvégi napokon kerülnek megtartásra egy kihelyezett órarend 
alapján - azt kizárólag az egyesület használhatja oktatás céljából. A foglalkozások 
várhatóan 2019. szeptember elején indulnak, és két turnusban kerülnek megtartásra. 
Az őszi szeptember-október-november, a tavaszi pedig március-április-május 
hónapokban. 
 
A térítésmentes használatért az Egyesület a projekt keretében megvalósítani tervezett 
eszközbeszerzés során beszerzett kutyás akadálypálya elemeit az önkormányzat 
számára ingyenesen átadja a Tinódi Ház szomszédságában lévő, 1294/16 hrsz.-ú 



kutyafuttatójába való elhelyezés céljából, azzal, hogy az eszközök telepítését az 
önkormányzat vállalja. 
 

A tervezett eszközbeszerzés elemei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszerzés során az egyesület és az önkormányzat a fenti képen látható eszközök 
közül választhat a bruttó 1.995.000 Ft-os összeghatárig bezárólag. 
 
A Katona József utcai kuttyafutattó rendbentartása, gondozása az önkormányzat 
feladata maradna, mivel nem csupán az Egyesület használhatja oktatás céljára, ugyanis 
a hétköznapokon kutyafuttatóként üzemelne. 
 
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Katona József utcai kutyafuttató térítésmentes használatba adásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a dombóvári 

1414/31 hrsz.-on nyilvántartott, Katona József utca 37. szám alatti, Dombóvári 
Ifjúsági Sporttelepen kialakított kutyafuttató térítésmentes használatba adását 2019. 
augusztus 1-től 1 éves időtartamra a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára a 
TOP-7.1.1-16-H-046–3 azonosító számú „Közösségi célú rendezvények, 
programsorozatok, szemléletformálási programok, klubfoglalkozások 
megvalósítása a dombóvári helyi közösség számára” című felhívásra beadott 
pályázata megvalósítása céljából. 
 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a térítésmentes használat fejében az 
Egyesület az 1. pontban hivatkozott projekt keretében bruttó 1.995.000,- Ft 
értékben beszerzésre kerülő, kutyáknak való akadálypályát képező eszközöket 
átadja az önkormányzatnak a Tinódi Ház szomszédságában lévő, 1294/16 hrsz.-ú 



területen kialakított kutyafuttatóba való elhelyezés céljából, azzal, hogy az 
eszközök telepítését (lebetonozását) az önkormányzat vállalja. 
 

3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Katona József utcai kutyafuttató kezelése, 
működtetése továbbra is az önkormányzat feladata legyen arra való tekintettel, 
hogy a klubfoglalkozások időpontján kívül a pálya továbbra is az eredeti céljának 
megfelelően kutyafuttatásra szolgál a dombóvári kutyatartók számára. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére, a használati szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2019. július 31.  – használati szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
Szabó Loránd  
polgármester 

 

 


