
17/2020. (V. 15.) 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 Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a 
következő határozatot hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a „12 Kaposvár-Juta-
Kaposhomok-Zselickislak ivóvízrendszer” Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában levő 
közműelemei a vagyonértékelési szakvélemény alapján 2020 január 1-nappal 
13.417.113.902 Ft. pótlási értékkel 5.429.197.091 Ft. vagyonértékkel lesz nyilvántartva. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
   Szaka Zsolt ügyvezető 
1Határidő:  2020. október 31. 

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

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére bérbe adja a Kaposvár, Noszlopy G. u.. 12. szám 
alatti ingatlanban található utcafronti épület földszinti, mindösszesen 284 m2 alapterületű 
helyiségcsoportját irodai célokra térítésmentesen biztosítja 2020. április 01. napjától 2020. 
december 31-ig, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. A Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t terhelik az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos 
költségek. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. június 1. 

 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere Magyaregres Község Önkormányzatával 
óvodai feladatok ellátására kötött szerződés alapján felhalmozódott 3.952.068 Ft hátralék 
részletekben történő megfizetéséről szóló, 2020. április 7. napján kelt részletfizetési 
megállapodást jóváhagyja. 

 
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 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. 
 

                                                           
1 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 16. pontja. 
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Az Önkormányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény (továbbiakban 
Vksztv.) és a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet előírásai szerint elvégeztette a „12 Kaposvár-Juta-
Kaposhomok-Zselickislak ivóvízrendszer” Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában levő 
közműelemeinek vagyonértékelését. A szennyvíz közművek vagyonértékelése a KEHOP 
támogatással megvalósuló szennyvíztelep rekonstrukció keretében történik meg. Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő ivóvíz víziközmű vagyon 2019. december 
31-i fordulónappal az alábbi könyvszerinti értékkel rendelkezett: 
 
 Bruttó érték:   4.550.493.757 Ft. 
 Elszámolt értékcsökkenés: 2.708.014.601 Ft. 
 Nettó érték:   1.842.479.156 Ft. 
 
Az elvégeztetett vagyonértékelés eredményeként elkészült szakvélemény szerint ugyan ezen 
időponttal az ivóvíz közművek értéke: 
 

Pótlási érték: 13.417.113.902 Ft. 
Vagyonérték:   5.429.197.091 Ft. 
 

A Vksztv. 12.§-a szerint a vagyonértékelés eredményét legkésőbb a soron következő 
mérlegkészítés fordulónapjával a könyveken át kell vezeti. 
 

A városüzemeltetési feladatot ellátó gazdasági társaság jelezte, hogy ez év végéig a Noszlopy 
Gáspár u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működne, amely ingatlan 
használatát kérte biztosítani erre az időszakra. Az igényelt helyiségcsoport havi bérleti díja a 
27/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján (284,24 m2 irodai) 751.128 Ft + Áfa, mely 
összeg a rezsi költségeket nem tartalmazza. 

Az gazdasági társaság közfeladatot lát el, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11. § (17) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítás során mellőzhető a 
versenyeztetés. 

 
A közfeladatellátásra tekintettel úgy döntöttem, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. térítésmentes használatába kerül a Noszlopy Gáspár u. 12. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan. 
 
Magyaregres Polgármestere azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az óvodai 
feladat-ellátási szerződés alapján 2019. évig felhalmozódott 3.952 ezer Ft feladat-ellátási 
hozzájárulás részletekben való megfizetését engedélyezzük. Magyaregres község Önkormányzata 
részletfizetési megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a hátralékát (a 2020. évi 
kötelezettség határidőben történő teljesítésével) négy részletben megfizeti. A négy részletből 
kettő részlet 2020. évben, 2 részlet 2021. évben esedékes. 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


