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Támogatási szerződés módosítása 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., 
adószáma: 15731591-2-14,  
statisztikai számjele: 15731591-8411-321-14,  
képviseli: Szita Károly polgármester 
 
 a továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., 

adószám: 15398006214, 

törzskönyvi azonosító szám: 398006 

képviseli: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
a továbbiakban: Jegyző 
 
harmadrészről  
 
Kaposvár Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.,  
Cg. 14-09-314750;  
adószám: 25311424-2-14 
képviseli: Vigh Attila ügyvezető 
 
a továbbiakban: Üzemeltető 
 
negyedrészről 
 
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület  
székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda u. 8. fsz. 6. 
nyilvántartási szám: 14-02-0004001 
nyilvántartó: Kaposvári Törvényszék 
adószáma: 18285628-1-14 
képviseli: Boncz Edit elnök  
 
a továbbiakban: Támogatott 
 
-a továbbiakban együttesen: Felek –  
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
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I. Preambulum 
 
I.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnoksága és a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület között 
2012. április 27-én támogatási és feladat-ellátási szerződés jött létre az ebrendészeti-gyepmesteri 
telep működtetése céljából.  
 
I.2. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában feladatellátást tekintve a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága jogutódjának 
minősül. 
 
I.3. Az állatvédelmi hatósági jogkörökkel és a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának 
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos jogszabályi háttér vonatkozásában 2022 évben 
jelentős módosítás zajlott le. Jelen szerződés célja, hogy az új szabályozási környezetnek 
megfelelő rendben biztosítsa az ebrendészeti és gyepmesteri feladatok ellátását az állatvédelmi 
szempontok és a feladatellátás racionalitásának elsőbbsége mellett.  
 
I.4. Fentiekre figyelemmel Felek megállapodnak, hogy – a 2012. április 27-én a Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága és a Kutyatár 
Természet- és Állatvédő Egyesület között létrejött szerződést jelen szerződéssel közös 
megegyezéssel módosítják, a korábban megkötött szerződés alapján fennálló kontraktuális 
jogviszony folyamatosságának elismerése mellett. Így jelen szerződést felek a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szerződésnek tekintik. 
 
 
II. A feladatellátás jogszabályi háttere 
 
II.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 48/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a települési 
önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és a kóbor állat 
befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának 
részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ b) 
pontjában meghatározott ebrendészeti tevékenység ellátása.  
 
II.2.  Felek megállapítják, hogy a Rendelet 2.§ b) pontja értelmében ebrendészeti tevékenység 
különösen a település belterületén a kóbor állat befogása, gondozása, nyilvántartása, továbbá - a 
Rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti megállapodás esetén - a kóbor állat örökbeadása, valamint a 
kóbor állat életének kioltása.  
 
II.3. Felek rögzítik, hogy a Rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az ebrendészeti tevékenység 
körében a kóbor állat tulajdonjogának átruházása, végleges elhelyezése, valamint életének 
megengedett módon történő kioltása a jegyző, mint állatvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, 
melynek ellátására a Rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében a jegyző megállapodást köthet az 
ebrendészeti telep üzemeltetőjével.  
 
II. 4. Felek rögzítik, hogy a gyepmesteri tevékenység körében Üzemeltető által ellátott 
feladatokat az Állategészségügyi Szabályzatról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. sz. 
melléklete szabályozza.  
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III. A felek jogai és kötelezettségei: 
 
III.1. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető a kaposvári 0325/6 hrsz-ú ingatlanon 31 kennellel 
rendelkező gyepmesteri és egyben ebrendészeti telepet (továbbiakban: Telep) üzemeltet. 
Üzemeltető kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges 
jogerős hatósági engedélyekkel és szakértelemmel rendelkezik, a feladatot az Önkormányzattal 
2020. március 30. napján kötött Forrás-és Keretmegállapodás alapján látja el. A tárgyi 
Keretmegállapodás értelmében Üzemeltető jogosult a szerződés teljesítéséhez közreműködő 
igénybevételére, amennyiben a közfeladat teljesítésének hatékonysága, illetve minősége ezáltal 
javul.  
 
III.2. Felek megállapodnak, hogy Üzemeltető az ebrendészeti tevékenység körében jelen 
szerződéssel kötelezettséget vállal a Rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt jegyzői feladatkörbe 
utalt állatvédelmi hatósági feladatok ellátására is, mely magában foglalja a kóbor állat 
tulajdonjogának átruházását, végleges elhelyezését, valamint életének megengedett módon történő 
kioltását. Üzemeltető a feladat ellátásához közreműködőt igénybe vehet. 
 
III.3. Felek rögzítik , hogy támogatott olyan közhasznú egyesület, melynek általános célja a 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. 
 
III.4. Támogatott kijelenti, hogy egyesületi céljainak megvalósítása céljából, átvállalja 
Üzemeltetőnek az Ávtv. 48/A. § (3) bekezdésében, a Rendelet 2.§ b) pontjában  és jelen szerződés 
III.2 pontjában meghatározott ebrendészeti tevékenységének maradéktalan ellátását. Támogatott 
jelen szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy a tárgyi közfeladat vonatkozó 
jogszabályok szerinti ellátására alkalmas, az ebrendészeti feladatok biztonságos ellátásához a 
személyi-, tárgyi feltételekkel, valamint a szükséges jogerős hatósági engedélyekkel és 
szakértelemmel rendelkezik. Támogatott az ebrendészeti tevékenység teljes körű ellátása során 
Üzemeltető közreműködőjeként jár el. A Telepre csak az ebrendész és a Támogatott által befogott 
– és szükség esetén állatorvos által ellátott – állat szállít be.  
 
III.5. Üzemeltető a jelen szerződés aláírásával a III.4 pontban meghatározott tevékenység 
Támogatott által történő ellátását elfogadja és tudomásul veszi. 
 
 
III.6. Támogatott jelen szerződés alapján az állat tulajdonjogának átruházása érdekében, valamint 
az állat végleges elhelyezése és életének megengedett módon történő kioltása iránt a Rendelet 
rendelkezései szerint köteles folyamatosan eljárni.  
 
III.7. Felek rögzítik, hogy Üzemeltető a szerződés II.5. pontjában hivatkozott gyepmesteri 
tevékenységet az alkalmazásában álló gyepmester útján ellátja. 
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III.8. Támogatott kötelezettségei az ebrendészeti tevékenysége körében:  
 
a.) az ebrendész által a Telepre szállított állatoknak a telepen történő gondozása, a hatósági 
állatorvos utasítása szerinti megőrzése 15 napon keresztül (munkanapokon, munkaszüneti és 
ünnepnapokon is) – és a jelen szerződés 1. sz.  melléklete szerinti tartási és ápolási költségek 
megtérítése után – a tulajdonosnak való kiadása,    
b.) a Telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozása és azokról a működési szabályzat 
szerinti nyilvántartás vezetése, 
c.) az a.) pontban meghatározott időtartam elteltével további gondoskodás az állatokról; azok 
élelmezéséről, gondozásáról, egészségügyi ellátásáról és tulajdonba adásáról, mindezek 
ellenőrizhető módon – az Ávtv. -ben, a Rendeletben és a működési szabályzatban foglaltak alapján 
– történő dokumentálása,  
d.) a Telepen 1 db kennelnek az esetleges vis maior esetére történő folyamatosan készenlétben 
(üresen) tartása, 
e.) a Telepre vonatkozó – jelen szerződés 3. számú mellékletét képező – működési, illetve 
egészségügyi szabályzat maradéktalan betartása, melyek megismerését és tudomásul vételét 
Támogatott jelen szerződés aláírásával nyugtáz.  
 
III.9. A Felek kötelesek a szerződésben megállapított kötelezettségeik teljesítése érdekében 
egymással együttműködni, így különösen minden olyan a rendelkezésükre álló információt 
egymásnak átadni, amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti. Az Önkormányzat képviselője 
jogosult a Telep működtetését előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizni. Üzemeltető és Támogatott 
kötelesek a hatósági ellenőrzési, felülvizsgálati eljárásokban született határozatokat a Jegyzővel 
közölni.  
 
IV. A Telep használatának szabályai; költségviselés: 
 
IV.1. Támogatott kizárólag az ebrendészeti tevékenysége ellátásához szükséges mértékben, 
térítésmentesen használhatja a Telep infrastruktúráját. Az Állati Hulladékbegyűjtő és Átrakó Telep 
szociális létesítményeit az Üzemeltetővel kötött külön megállapodás szerint – mely jelen szerződés 
2. számú melléklete - használhatja.  
 
IV.2. Támogatott a Telepen kiépített víz-almérő óra állása szerint fizeti a víz- és a 
villanyfogyasztást az Üzemeltető részére, az Üzemeltető által kiállított számla alapján. Az áramot 
az Üzemeltető és a Támogatott használati megosztás szerinti arányban fizeti meg.  
 
IV.3. Támogatott a Telepet és az Állati Hulladékbegyűjtő és Átrakó Telep szociális létesítményeit 
gondos gazda módjára, rendeltetésszerűen, azok állagát óvva köteles használni.  A Telepen a 
rendeltetésszerű használat során felmerülő állagmegőrző munkákat Támogatott köteles saját 
költségén elvégezni, míg az Állati Hulladékbegyűjtő és Átrakó Telep szociális létesítményeiben 
Üzemeltető köteles gondoskodni az állagmegőrző munkálatok elvégzéséről. Az állagmegőrző 
munkák közé tartozik az eszközök, berendezési tárgyak karbantartása, javítása (például: 
ketrecjavítás, zárjavítás, kennel téliesítése, festés).  
 
IV.4. A rendeltetésszerű használat során felmerülő állagmegőrző munkákon kívüli egyéb 
munkálatok – felújítások, fejlesztések – elvégzése Üzemeltető kötelezettsége. Az Üzemeltetőt 
terhelő, szükséges felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzéséről, az elhasználódott, javíthatatlanul 
megrongálódott eszközök pótlási igényéről Támogatott ésszerű időn belül egyeztetést folytat le az 
Üzemeltetővel.  
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V. Felelősség szerződésszegésért: 
 
Felek a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeik megszegésével, elmulasztásával az 
egymásnak vagy harmadik személynek okozott kárért a polgári jog szabályai szerinti teljes 
kártérítési felelősséggel tartoznak. A Telepen és annak tartozékaiban keletkezett kárért, a 
leltárszerűen átvett dolgokat érintő hiányért Támogatott az Üzemeltető felé teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. Üzemeltető a Támogatott, mint közreműködő tevékenységéért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna el.    
 
 
VI. Az ebrendészeti tevékenység költségvetési támogatása: 
 
 
VI.1.  Az Önkormányzat a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg a 
Támogatott részére a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért biztosított működési támogatás 
összegét. Az év első két hónapjában az előző évi támogatás 1/12-1/12 része kerül kiutalásra. Az 
Önkormányzat az önkormányzat tárgy évi költségvetési rendeletének elfogadását követően az éves 
támogatási összeg biztosításáról, az átadás ütemezéséről, a felhasználás és az elszámolás 
feltételeiről, módjáról évente támogatási szerződést köt a támogatottal.  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy a részére jóváhagyott önkormányzati támogatás átutalásának feltétele, hogy az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rá vonatkozóan előírt beszámoló letétbe 
helyezési kötelezettségének eleget tegyen és ennek teljesítését az Önkormányzat felé igazolja.  
 
VI.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. § alapján a kedvezményezettet 
beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A 
támogatott köteles a támogatási összegnek a szerződésben meghatározott célra történő 
felhasználásáról legkésőbb tárgyév december 31-ig az Önkormányzat felé elszámolni, melyhez a 
felhasználás bizonylatait másolatban mellékeli. Ha a támogatott a beszámolási kötelezettségének 
határidőben nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 
költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Nemteljesítés esetén a visszafizetendő 
összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be. Az 
Önkormányzat jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását helyszínen ellenőrizni.  
 
VI.3. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatásról – a Kutyatár Természet- és Állatvédő 
Egyesület nevére kiállított – hitelesített számlamásolatokkal történő beszámoló elmulasztása 
esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Ptk. szerinti 
kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az 
Önkormányzat 11743002-15398006 számú költségvetési elszámolási számlájára.  
 
VI.4. Abban az esetben, ha a támogatási cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a 
támogatási összegnél, akkor a Támogatott a fel nem használt költségvetési támogatás összegét a 
Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszautalni 
az Önkormányzat 11743002-15398006 számú költségvetési elszámolási számlájára.  
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VII. A szerződés időbeli hatálya:  
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés határozatlan időre szól. 
  
VIII. A szerződés módosítás: 
 
VIII.1. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, jelen okirati formában, írásban 
módosítható. Ha jogszabályváltozás miatt a Szerződés valamely rendelkezésének vagy 
mellékletének módosítása válik szükségessé, a Felek kötelesek arról késedelem nélkül 
tárgyalásokat kezdeni. 
 
VIII.2. Egyik fél sem jogosult a többi fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésből 
eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.  
 
IX. A szerződés megszüntetése: 
 
IX.1. A szerződést bármelyik fél a többi félhez intézett jognyilatkozattal 90 napos felmondási 
idővel felmondhatja. Jelen szerződést bármelyik fél szerződésszerű felmondása megszünteti.  
 
IX.2. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak 
megszüntetni annak figyelembevételével, hogy az ne veszélyeztesse a jelen szerződésben foglalt 
feladatok ellátásának folyamatosságát.  
 
IX.3. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a 
Szerződés hatályának megszűnéséig elszámolni, és az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben 
rögzíteni.  
 
X. Kapcsolattartás: 
 
X.1. Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében történő 
egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként: 
 
 
Üzemeltető részéről: Schiszler Csaba, telefonszám: 20/281-5487 ,  email: schiszlercsaba@kkh.hu 
 
Támogatott részéről: Boncz Edit, telefonszám: 70/361-9980 email: info@kutyatar-kaposvar.hu 
 
X.2. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, vagy egyéb személyt nem delegálnak, úgy 
a X.1. pontban rögzített személyek jogosultak a teljesítés igazolása körében eljárni és a Felek 
nevében nyilatkozatot tenni. 
 
X.3. Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. 
 
 
 
 
 



7 

 

XI. Adatvédelmi előírások kölcsönös betartása: 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. Szerződő felek jelen Szerződéses együttműködés során 
személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek. 
 
 
XII. Záró rendelkezések:  
 
XII.1. Felek a jelen Szerződésből származó vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyeztetések 
útján kötelesek rendezni. A Felek az esetleges peres eljárásban az ügy jellegétől és a pertárgy 
értékétől függően a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.  
 
XII.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely része érvénytelen, vagy 
azzá válik, vagy bíróság állapítja meg a kikényszeríthetőségének hiányát, az a Szerződés többi 
részének érvényességét nem érinti. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az ilyen szerződéses 
rendelkezést érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel pótolják.  
 
XII.3. A jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., 
valamint a mindenkor hatályos vonatkozó ágazati jogszabályok irányadók.  
 
XII.4. A Felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték 
és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
XII.5. Jelen szerződésmódosítás annak mind a négy fél általi aláírás napján lép hatályba. 
   
 
  Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.      Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület 
                         Üzemeltető                                                   Támogatott                                       
            képv.: Vigh Attila ügyvezető                    képv.: Boncz Edit elnök 
 
Kelt. Kaposvár, 2022…………   Kelt. Kaposvár, 2022………… 
 
 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata    Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri  
         Hivatal 
                                                                                             
           képv.: Szita Károly polgármester                     képv.: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
 
Kelt. Kaposvár, 2022…………   Kelt. Kaposvár, 2022………….. 
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Pénzügyi ellenjegyző:       
 
…………………………………….. 
 
 
Kaposvár, 2022. ………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


