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ELŐTERJESZTÉS 

 A gyepmesteri és ebrendészeti feladok ellátásával összefüggő támogatási szerződés módosításáról 
 
 
  
A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Városgondnokság és Kutyatár Természet- 
és Állatvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) között 2012. április 27-én „Támogatási és 
Feladat-ellátási szerződés” jött létre. A támogatási szerződésben az Egyesület a gyepmesteri 
feladatok, és a gyepmesteri telep üzemeltetésében történő közreműködését vállalta. 
Feladatainak ellátásához önkormányzatunk költségvetésében meghatározott támogatást 
biztosított. 
 
A szerződés megkötését követően a vonatkozó jogszabályok jelentősen megváltoztak, valamint 
a szerződő személyek közül a Városgondnokság megszűnt, ezért szükségessé vált a szerződés 
felülvizsgálata és módosítása. 
 
2022. évtől a gyepmesteri feladatok egy részét a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának 
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
785/2021. (XII.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm.r.) önállóan, mint ebrendészeti 
feladatot szabályozza. 
 
Az ebrendészeti feladatok többségének címzettje az önkormányzat, míg a jogalkotó az állatok 
tulajdonjogának átruházását és szükség esetben az állatok elaltatásának engedélyezését jegyző 
feladatává tette. 
 
Az egyesület olyan közhasznú szervezet, melynek általános célja az állatvédelem, a 
természetvédelem, a környezetvédelem, és az egész élővilág iránt felelősséget érző emberek 
összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. Konkrét 
közvetlen célja a régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült 
állatok elhelyezése és örökbe adása (pl.: kóbor kutyák befogadása), kulturált, állatbarát 
állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá 
tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az 
állatvédelmi törvény betartatása. 
 
A támogatási szerződés módosítására az egyesület elnökének támogatásával, véleményének 
kikérésével került sor. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat támogatni szíveskedjen. 
 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 7. 
 

dr. Csillag Gábor 
jegyző 



 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyepmesteri és ebrendészeti feladok 
ellátásával összefüggő támogatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatási szerződés módosítását 
elfogadja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására, a szerződés 
esetlegesen szükségessé váló módosításainak átvezetésére utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Bálizsné Heizler Krisztina aljegyző 

Vígh Attila ügyvezető 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
 

 


