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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. június 16-i nyilvános 

ülésére 
 

Tárgy: Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2016. 
beszámolójának elfogadása 

évi 

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 (Ávt.) 48/A. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a 
kóbor állatok befogása. 

 
A tapolcai Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány (továbbiakban: Állatmenhely), Ulrike 
Vollner elnök vezetése alatt 2001 óta működik Tapolcán és látja el a városban a gyepmesteri 
feladatokat. A város a fenti feladatok ellátására szerződésben áll az Állatmenhellyel, amelyet 
2017. március 1. napjával Tapolca Város Önkormányzata határozatlan időtartamra újrakötött. A 
szerződés alapján az Állatmenhely látja el Tapolca város közigazgatási területén a gyepmesteri 
feladatokat, amely a kóbor állatok befogása mellett az állati hulladékok begyűjtését és kijelölt 
gyűjtőhelyre történő szállítását is jelenti. Ezen kívül a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási csoportjával együttműködik a hatósági 
ügyek során elkobzásra kerülő állatok befogásában és elhelyezésében is.  
 
Ulrike Vollner elnök asszony kérelmére a menhelyen dolgozók biztonságának növelése 
érdekében az Állatmenhely által telephelyként bérelt, Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát 
képező Tapolca, Sebron 0626/44 hrsz.-ú ingatlanra 2016. decemberében térfigyelő kamera került 
felszerelésre.   
 
Annak érdekében, hogy a Képviselő-testület minél pontosabb képet kaphasson az egyébként 
kötelezően előírt feladat ellátásáról, a munkaterv szerint minden évben megtárgyalja az 
Állatmenhely éves munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló tájékoztatást ad az 
Állatmenhely 2016. év közhasznú tevékenységéről, bevételeiről és a 2016. évi tervezett 
költségvetéséről. A beszámoló az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Az Állatmenhely közhasznú alapítványként, szigorú szabályok szerint működik. Minden 
befolyt összeget az állatokra és a működésére fordít. Minden, az Állatmenhelyre bekerülő állat 
chipet és teljes orvosi ellátást kap, beleértve a kötelező oltásokat és az ivartalanítást is.  Az 
Alapítvány működéséhez szükséges fedezet adományokból, a személyi jövedelemadó egy 
százalékának felajánlásaiból és rendszeres önkormányzati támogatásból áll össze. 

 
 
 
 



 
Az Állatmenhely és Tapolca Város Önkormányzata 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 javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Assisi 
Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány 2016. évi 
beszámolóját tudomásul veszi, Ulrike Vollner elnök asszony 
és segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi ki. 

 
Tapolca, 2017. május 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobó Zoltán 
polgármester 
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