
75/2021. (III. 26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-

és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a munkásszállás céljából 

igénybe vehető 7400 Kaposvár Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítását 

jóváhagyja, a szükséges önerőt, bruttó 238.886.021,- forintot biztosítja, annak érdekében, 

hogy a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű pályázat benyújtásra, megvalósításra 

kerüljön. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
1
Határidő:  2021. december 31. 

 

 

INDOKOLÁS 
 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

Kaposvár Megyei Jogú Város az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerő 

mobilitásának elősegítése érdekében pályázati kiírást tett közzé „Munkásszállások kialakítása 

központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” címmel. Támogatás helyi 

önkormányzatoknak, valamint önkormányzati társulások részére nyújtható, a pályázat 

benyújtási határideje 2021. március 31. 

 

A Támogatási igényt a munkásszállás céljából igénybe vehető 7400 Kaposvár, Somssich Pál 

utca 14. szám alatti ingatlan felújításához nyújtjuk be. 

 

Terveink szerint egy 98 férőhelyes I. kategóriás munkásszálló épülne, melyet az üzembe 

helyezés időpontjától számított legalább 10 évig működtetni kell. 

 

Ez az épület biztosítaná a jelenleg is és a jövőben is a környéken dolgozó egyes családok 

részére a szálláslehetőséget, a fennmaradó férőhely kapacitást piaci alapon egyéb, a 

környéken dolgozó cégek munkavállalói részére tudnánk biztosítani. A beruházás 98 fős 
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munkásszálló építése esetén 5 fő álláskereső munkahelyteremtését is biztosítja. 

 

A pályázati kiírás értelmében a támogatásra való jogosultság feltétele a beruházási költségek 

legalább 20 százalékának saját forrásból történő biztosítása. A pályázat bruttó teljes 

költségbecslése 1.194.430.104,- forint. 

 

Fentiek okán bruttó 238.886.021,- forintot önrészként szükséges biztosítani. 

A benyújtandó pályázati anyag részét kell képezze az önerő biztosításáról szóló döntés. 

 

 

 

Kaposvár, 2021. március 26. 

 

 

 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


