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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
munkájáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport
 Bakos Gáborné csoportvezető 

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívottak: Ulrike Vollner elnök, Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén 
a kóbor állatok befogása.

Városunk ennek a kötelezően ellátandó feladatának eleget téve szerződésben áll a 
tapolcai „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvánnyal (a továbbiakban:
Állatmenhely), akinek elnöke Ulrike Vollner. Az Állatmenhely 2001-től működik 
Tapolcán, és látja el a gyepmesteri feladatokat, mely a kóbor állatok befogása mellett
az állati hulladékok begyűjtését, és a gyűjtőhelyre történő szállítását jelenti.  

A munkaterv szerint a Képviselő-testület tárgyalja az Állatmenhely éves munkájáról 
szóló beszámolót, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz. A beszámoló 
tájékoztatást ad a 2014 év közhasznú tevékenységről, bevételekről, a 2015. évi tervezett 
költségvetésről, és a külföldi támogatásokról.  

Az Állatmenhely szigorú szabályok szerint működik, minden befolyt összeget az 
állatokra és a működésére fordít. Az Alapítvány működéséhez szükséges fedezet 
adományokból, a személyi jövedelemadó egy százalékából és rendszeres
önkormányzati támogatásból áll össze.

A Képviselő-testület döntése alapján 2014. június 1-jétől, a telephelyet üzemeltető 
NHSZ Tapolca Kft. kizárólag a gyepmester gépjárműveit engedi be a települési 
gyűjtőhelyhez. 

Ulrike Vollner tájékoztatása szerint a települési gyűjtőhely lezárása óta jelentős 
mértékben csökkent a konténer ürítések gyakorisága – amely az önkormányzatnak a
kiadásai csökkenését jelenti -, és a konténerben történő állati hulladékok elhelyezése, a 
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gyepmester felügyelete mellett, mindenki megelégedésére lényegesen jobb
körülmények között zajlik.

Mindent figyelembe véve az Alapítvány és az Önkormányzat együttműködése Ulrike 
Vollner lelkiismeretes és színvonalas munkájának köszönhetően példaértékűen 
működik a kezdetek óta.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány
beszámolóját tudomásul veszi, Ulrike Vollner és
segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi ki. 

Tapolca, 2015. június 9.

Dobó Zoltán
polgármester
















