
15/2020. (V. 4.) 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: 

 

1. 1Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a humán járvány 

elleni hatékonyabb védekezés elősegítése és a vírus terjedésének lassítása céljából a 

veszélyhelyzet fennállása alatt a közforgalom elől a Deseda tó kaposfüredi oldalán 

található kilátót zárva tartja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 Kis Szabolcs irodavezető 

Határidő: azonnal 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a 11/2020. (IV. 14.) 

számú Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozatát a 

mai naptól visszavonja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 
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 állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

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

 

A humán járvány elleni védekezés leghatékonyabb eszköze, ha a társas érintkezést 

megpróbáljuk a lehető legszűkebb körre korlátozni, de figyelembe kell venni a Kormány által 

hozott, a vidéki városokat érintő korlátozások enyhítését. A döntés meghozatalának ez a 

legfőbb célja. A határozatban foglalt intézkedés a vírus terjedését úgy próbálja lassítani, hogy 

figyelembe veszi a Kormány által bejelentett korlátozások enyhítését. 

 

Kaposvár, 2020. május 4. 
 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
                                                           

1
 Visszavonta 2020. május 16. napjától a 46/2020. (V. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

önkormányzati határozata 


