
13/2020. (IV. 27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 

határozata: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a vészhelyzet 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 határozatokat hozta: 

 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében a Kaposvárért Közalapítvány részére 6.000.000 Ft támogatást biztosít Márton Áron 

püspök tiszteletére felállításra kerülő szobor megvalósításának kiadásaira az Önkormányzat 

2020. évi költségvetési rendeletének céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret 

terhére. 

 

Felelős: Szita Károly  polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta  gazdasági igazgató 

   

Határidő: 2020. április 30.  

 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nevében tulajdonosi hozzájárulást ad a Kaposvárért Közalapítvány részére Párkányi Raab 

Péter: Márton Áron szobrának az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Kaposvár 1 

hrsz. alatt nyilvántartott Kossuth tér északi oldalán történő felállításához, és kötelezettséget 

vállal a köztéren felállított szobor kapcsán jelentkező működtetési feladatok elvégzésére. 

 

Felelős: Szita Károly  polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta  gazdasági igazgató 

 Fóris Viktória  főépítész 

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. 

 
 
Közösségi összefogással, Kaposvár Csíksomlyói Búcsújáró zarándokai kezdeményezésére, az 

Önkormányzat által létrehozott Kaposvárért Közalapítvány Márton Áron püspök atyát ábrázoló 

szobrot kíván állítani városunkban. Az elképzelést támogatja excellenciás Varga László 

megyéspüspök úr, és megvalósításával még erősebbé válik Kaposvár és Csíkszereda nagyszerű 

eredményeket magáénak tudó kiváló testvérvárosi együttműködése. A szoborállítás műszaki, jogi 

és pénzügyi bonyolítását a Kaposvárért Közalapítvány vállalta fel. Az adománygyűjtést 

lakossági, illetve gazdasági és társadalmi szervezeti körben is elindult. A szoborállítás várható 26 

millió forint összegű költségének nagyobb része az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása, valamint a Katolikus Egyháztól átvételre kerülő 

támogatásból finanszírozható. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 6 millió Ft összegű 

hozzájárulásával biztosítható a szobor állítás pénzügyi fedezete.  

 



2 
 

A szobor felavatását 2020. szeptember 29.-re tervezzük, Márton Áron püspök halálának 40. 

évfordulójára, mellyel száz évvel Trianon után méltón tisztelgünk a békeszerződés igazi 

megszenvedői, kárvallottjai, a határainkon kívül rekedt nemzettársaink előtt.  

 

Annak érdekében, hogy a szobor állítás teljes pénzügyi fedezete mielőbb rendelkezésre álljon, a 

Közalapítvány mielőbb aláírhassa a művésszel a szerződést, a határozatban foglalt döntés 

mielőbbi meghozatala indokolt. 

 

 

Kaposvár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

                                   

                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

                          polgármester             jegyző 

 

 


