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Tárgy: Javaslat bérbeadási szándéknyilatkozat adására a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületeinek Szövetsége részére, a volt vásártéren kinológiai bázis 
megvalósításához. 
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polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (a továbbiakban: MEOESZ) 
több feladatot ellátó, a 9 nemzeti kutyafajtát (komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, rövidszőrű 
magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó és magyar agár) bemutató és változatos 
rendezvényeknek helyet biztosító bázis kialakításához alkalmas terület bérbevételére vonatkozó 
szándéknyilatkozattal keresett meg. 

A MEOESZ elnöke, Korózs András és munkatársai a szóba jöhető, önkormányzati tulajdonú 
területeket megtekintették, és az ebrendészeti telepnek is helyet adó, volt vásártér területét 
találták a legalkalmasabb helyszínnek. 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 0124/6 helyrajzi számú, 1 ha 8296 m2 területű, kivett, 
vásártér megnevezésű ingatlant a MEOESZ hosszú távra, legalább 20 éves időtartamra bérbe 
kívánja venni abból a célból, hogy ott több funkciót ellátó kinológiai bázist létesítsen és 
működtessen. A MEOESZ saját (jelenleg 100 MFt összegű) és az esetleges későbbi pályázatokon 
elnyert forrásból valósítaná meg a beruházást. A szövetség tervei között a következők 

megvalósítása szerepel: értekezletek, konferenciák, szakmai továbbképzések lebonyolítására 
alkalmas előadónak, büfének és raktárnak helyet adó klubház, a 9 nemzeti ebfajta mindegyikének 
kennel és kifutó, kerítés. A MEOESZ tervei között szerepel különböző kutyás sportok 
feltételeinek a megteremtése, kutyakiállítások, tenyészszemlék szervezése, más, kapcsolódó 
tevékenységet folytató egyesületekkel (pl. galambász egyesület) való együttműködés, hobbiállat 
börze szervezése, a nemzeti kutyafajták tekintetében génmegőrzési feladatok ellátásának 
elindítása, továbbá ismeretterjesztő és oktatási tevékenység. 

Tisztelt Képviselő-testület! A MEOESZ fenn részletezett, tervezett beruházásainak és 
tevékenységének Gödöllőn való megvalósítását támogatom, ezért javaslom, hogy a volt 
vásártéren tervezett kinológiai rendezvény- és a nemzeti fajtákat bemutató bázis létesítésére és a 
volt vásártér ebrendészeti telepen kívüli terület bérbeadására vonatkozóan támogató 
szándéknyilatkozattal segítse elő a Képviselő-testület a megvalósítást. Kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti tulajdonosi döntés meghozatalára. 

Göd ö 11 ő, 2017. január" " 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot ad a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek 
Szövetsége (székhely: 1116 Budapest, Tétényi út 128/B-130., elnök: Korózs András) részére 
arról, hogy a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező, gödöllői 0124/6 helyrajzi számú, 
volt vásártér ebrendészeti telepen kívüli területét hosszú távra, kinológiai bázis létesítése és 
fenntartása céljára bérbe adja. 

Határidő: 

Felelős: 

A szándéknyilatkozat kiadására 5 nap. 
Dr. Gémesi György polgármester 
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