
10/2020. (IV. 14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 

határozata: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 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 Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának feladat-és hatáskörét gyakorolva a 

részönkormányzat testületével összhangban a következő határozatot hozta: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposfüredi Településrészi 

Önkormányzat 12/2020. (II. 18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposfüredi 

Településrészi Önkormányzat részönkormányzati keretéből 50. 000, -Ft támogatás kerüljön 

átutalásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott – koronavírus 

védekezési alap – bankszámlára. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2020. május 31.” 

 

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: azonnal 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposfüredi 

Településrészi Önkormányzat részönkormányzati keretéből 350. 000, -Ft támogatás 

kerüljön átutalásra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott – 

koronavírus védekezési alap – bankszámlára. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2020. május 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 (Kat.) 46. § (4) bekezdés 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.  
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A Kat. idézett rendelkezése értelmében önkormányzati testületek veszélyhelyzet idején nem 

hozhatnak döntéseket, faladat- és hatáskörüket a polgármester gyakorolja. Nagy Attila a 

Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat elnöke a testület nevében azzal a kéréssel keresett 

meg, hogy részönkormányzati keretükből szeretnék támogatni a járvány elleni harcot, 

azonban a testületnek erre most nincs lehetősége, ahhoz polgármesteri határozatot kell hozni. 

A határozat a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat kezdeményezésére született, sürgős, 

halaszthatatlan és a járvány elleni védekezést szolgáló kérdésben. 

 

 

 

Kaposvár, 2020. április 14. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 

 

 


