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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: javaslat a Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Rex Kutyaotthon Alapítvány kérelemmel fordult Újpest Önkormányzatához, hogy az 1. számú 

kutyakennel tetőszerkezetének felújításához, illetve az Alapítvány fennállásának 25. évfordulójá-

ra szervezett ünnepség lebonyolításához támogatásban részesüljön. 

Az Alapítvány 1992-ben jött létre egy magas színvonalú, többcélú állat- és természetvédelmi 

létesítmény létrehozásának céljával. Ezt segítendő a káposztásmegyeri Farkaserdő mellett elterü-

lő kb. 2 hektáros területet Újpest Önkormányzatának támogatásával 20 éves időtartamra bérbe 

vehették a többfunkciós Állatvédelmi és Természetvédelmi Élménypark (Állatsziget) megvalósítá-

sára. 1999 és 2004 között az Alapítvány nyilvános állatvédelmi irodát működtetett a káposztás-

megyeri lakótelepen, és életre hívta Budapest első karitatív állatmentő szolgálatát, rendszeresen 

szállítanak állateledelt, gyógyszereket, takarmányt társszervezeteknek, állatvédőknek, ideiglenes 

befogadóknak. A 90-es évek végétől tevékenységi körük tovább bővült: iskolai szemléletformá-

lás (előadások, bemutatók), katasztrófavédelemben való részvétel (árvízi mentőakciók), és spe-

ciális feladatokat ellátó munkacsoportok létrehozása (a vadon élő-, gazdasági- és társállatok 

védelmére) révén. Az Állatsziget megvalósításának első fázisaként 2004 nyarán megnyílt az Állat-

örökbeadási Központ. 2005-ben pedig a második kennel épületet is átadták, így 100 kutya elhe-

lyezése vált lehetővé. Ezt követően minden évben újabb egységgel bővült a létesítmény (vizes 

élőhely és dísztó, háztáji farm, lovas terápiás foglalkoztató, kisállat simogató, nyitott kemence-

szín, központi karantén állomás, vadon élő állatok bemutatója, stb.). 

Az Alapítvány küldetése az ember és az állatok harmonikus együttélésének biztosítása, a felelős 

állattartásra való nevelés, a kóbor állatok létszámának csökkentése, valamint az állatok szenve-

désének megakadályozása. Mindennapi feladatuk egy civilizált színvonalú állatvédelmi szolgá-

lat fenntartása, nyilvános állatvédelmi iroda, állat-örökbefogadási központ, állatmentő szolgálat 

és oktatókabinet működtetése. Az Alapítvány telephelye, az Állatsziget egyaránt szolgálja az 

állatvilág jobb megismerését, a helyes állattartási kultúra kialakítását, és a környezettudatos 

magatartás hirdetését. Az Állatszigetet megnyitása óta rengeteg újpesti család látogatta már 

meg és tért haza egy maradandó élménnyel. Mostanra szükségessé vált az évek során sokat 

használt kennel tetőszerkezetének felújítása.  

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 1. számú kutyakennel tető-

szerkezetének felújításához, illetve az Alapítvány fennállásának 25. évfordulójára szervezett ün-

nepség lebonyolításához a Rex Kutyaotthon Alapítvány 1 millió Ft-tal történő támogatását. 

Újpest, 2017. szeptember 27.  

 

 

 

 

 

 Nagy István 

 Határozati javaslat: 

A Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 1 millió Ft-

tal támogatja a Rex Kutyaotthon Alapítványt az Állatszigeten található 1. számú kutyakennel 

tetőszerkezetének felújítása, illetve az Alapítvány fennállásának 25. évfordulójára szervezett ün-

nepség lebonyolítása érdekében. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 


