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SÜRGŐSSÉGI 

ELŐTERJESZTÉS 

a 2021. július 15. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 

 

a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő Megállapodáshoz elvi 

hozzájárulásra 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény; 

- nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény.  

1./ Előzmények: 

 

Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Pomázi Állatvédő és 

Állatsegítő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) (bejegyzett székhely: 2013 Pomáz, Jókai 

utca 2/A.; adószám: 18668360-1-13; cg.szám: 13-02-0001832), mint közhasznú  jogállású civil 

szervezet, 2000. június 23. napján Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek.  

A Megállapodás tárgya a 2013 Pomáz, 10119.hrsz. 2385 m2 alapterületű, önkormányzat 

tulajdonában álló külterületi ingatlan, amelyet az Egyesület állatmenhely működtetése céljából 

ingyenesen használ, az ingyenes használat ellentételezéseként az Önkormányzat által 

vonatkozó jogszabály alapján kötelezően ellátandó közfeladatot lát el. 

 

 

Az Egyesület által ellátott közfeladat - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 48/A.§ (3) bekezdése alapján- a kóbor állatok befogása, 

begyűjtése. 

 

 

A Megállapodást Szerződő Felek határozott időre, 20 évre kötötték, vagyis a Megállapodás 

2020. június 23. napján lejárt. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján nemzeti 

vagyon (értsd: önkormányzati vagyon), jelen esteben a használatba adandó ingatlan, 

ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, 

valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 

szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján jogi akadálya nincs annak, hogy a tárgyi ingatlant 

mailto:pomaz@pomaz.hu


az Önkormányzat használatba adja egy olyan civil szervezetnek, amely önkormányzati 

közfeladatot lát el. 

 

2./ Az Egyesület kérelme: 

 

Az Egyesület képviseletében -2021. július 13. napján írásban- Regius Márta Zsuzsanna 

ügyvezető és Lohonyáné Mezei Szilvia gazd. koordinátor azzal a kéréssel fordult az 

Önkormányzathoz és a Pomázi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy 

 

-  az Önkormányzat és az Egyesület közötti szerződéses jogviszonyt az érintett Felek 

rendezzék; és ehhez kapcsolódóan 

 

- a Képviselő-testület adja elvi hozzájárulását a tárgyi ingatlannak az Egyesület részére 

történő átadásához, ingyenes használatba adás jogcímén. 

 

 

Az Egyesület képviseletében eljárva Lohonyáné Mezei Szilvia az Egyesület által ellátott 

önkormányzati közfeladatok teljesítésének színvonalát az alábbi számokkal, adatokkal 

támasztotta alá: 

 

„2020. évben a szentendrei gyepmester információja szerint Pomázról 10 eb került befogásra, 

abból is néhány nem gazdátlan kutya volt, tehát a gazda jelentkezett az ebért. 

 

Az Egyesület 2020. évben 64 kutyát fogadott be a menhelyre, 59-et adott örökbe.  

 

Az Egyesület 14 esetben segített ivartalanítással vagy egyéb műtéttel a rászoruló, - pandémia 

miatt munkanélkülivé vált, vagy egyebek miatt nehéz anyagi körülmények között élő - kutya 

gazdáknak, továbbá az Egyesület hetente egy alkalommal biztosít eledelt azoknak az ebeknek, 

akiknek van ugyan gazdája, de a gazda -szociális vagy egyéb körülményei okán- az állat 

optimális élelmezését biztosítani nem tudja.” 

 

Az Egyesület számtalan esetben nyújtott segítséget a gazdakeresésben is. 

 

2020. évben elkezdte az Egyesület a macska- mentést: az utcán, közterületeken fellelhető 

macska- kolóniák felszámolását, ivartalanítás keretében. Ennek keretében az Egyesület 32 cicát 

fogadott be, amelyből 24 cicát adtak örökbe és 18 gazdás cicát ivartalanítottak, kérésre. „ 

 

 

    4./ Összegzés: 

 

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület a helyi kóbor állatok begyűjtésével és 

elhelyezésével, róluk való gondoskodással, a befogott állatok további sorsának nyomon 

követésével kiemelkedő értékű munkát végez.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján, hozzon megfontolt 

döntést, és a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület számára biztosítsa a tárgyi ingatlant. 

 

Pomáz, 2021. július 13. 

        

 

                                                                                                 Leidinger István 

                                                                                                  polgármester 

 

                                                                                                                                                                 



 



Határozati javaslat 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

……………………….. /2021. (………….) számú önkormányzati határozata  

 

a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő Megállapodáshoz elvi 

hozzájárulásról 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 11.§ (13) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1./Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulást ad 

ahhoz, hogy a 2013 Pomáz, 10119.hrszámú, 2385 m2 alapterületű, önkormányzat tulajdonában 

álló külterületi ingatlant a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület  

(bejegyzett székhely: 2013 Pomáz, Jókai utca 2/A.; adószám: 18668360-1-13; cg.szám: 13-02-

0001832), mint közhasznú jogállású civil szervezet részére, állatmenhely működtetése céljából, 

a jelen határozat elfogadásának napjától számított 1 évig ingyenes használatba adja. 

 

2./ Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott ingyenes használatba adás feltétele az, hogy a Pomázi Állatvédő és 

Állatsegítő Egyesület Pomáz város közigazgatási területén ellátja a kóbor állatok begyűjtését, 

így az Önkormányzatot terhelő ezen közfeladatot ellátja. 

 

3./Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jelen 

határozat szerinti szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:   2021.07.30. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 


