
 

12/2020. (IV. 20.) 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 Közgyűlése feladat-és 

hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében tulajdonosi hozzájárulást ad a Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32., 

Cg.: 01-10-041628) számára ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 437/1 

hrsz. alatt nyilvántartott Színház Parkban „A játék összeköt!” program keretében saját 

beruházásában ún. befogadó játszóteret építsen.  

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében nyilatkozik, hogy a befogadó játszóteret az Önkormányzat műszaki átadás-átvétel 

keretében térítésmentesen tulajdonba veszi és kötelezettséget vállal annak jövőbeni 

üzemeltetésére, továbbá a program egyéb elemeit együttműködési megállapodásban rögzíti a Zrt-

vel. Az ingyenes tulajdonba vétel kapcsán esetlegesen fizetendő Áfa összege az Önkormányzatot 

nem terhelheti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében az együttműködési megállapodás tartalmáról tárgyalhat, annak aláírására, a tulajdonba 

vett játszóeszközök Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemeltetésébe való átadására  

jogosult.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Gombos Attila elnök-vezérigazgató 

Határidő:  2020. április 30. (döntés közlése) 

 

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) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állás önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

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

 

A Színház Parkban folyó önkormányzati beruházás tervezett befejezési határideje 2020. május 

vége – június eleje. Célszerű a befogadó játszótér építését ezzel egyidejűleg megkezdeni. A 

beruházó Zrt. a játszótér tervezésére és kivitelezésére vonatkozó pályázatát önkormányzatunk 

fenti tartalmú nyilatkozatának ismeretében írja ki. Annak érdekében, hogy a befogadó, inkluzív  

játszótér - ahol ép és fogyatékossággal élő gyermekek közösen játszhatnak - építése miatt a 

Színház Parkot, illetve egy részét ne kelljen majd ismételten lezárni, a két beruházás időbeni 

folyamatosságának biztosítása érdekében a határozatban foglalt felhatalmazásra vonatkozó 

döntés mielőbbi meghozatala indokolt. 

 

Kaposvár,  2020. április 20. 

                                   

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 


