
19/2020. (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: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy az Antenna Hungária Zrt-vel 
a Kaposvár, Sávház tetején távközlési eszközök elhelyezésére szóló bérleti szerződést Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében úgy módosítja, hogy jelenleg meghatározott 
műszaki tartamon túl a bérlőnek további 6 db antenna kihelyezésére legyen lehetősége, 
260.000.- Ft/antenna/év + Áfa áron. 

  
Felelős:   Szita Károly polgármester 
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Határidő:   2020. június 15.  

 

 
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. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. január 31. napján bérleti szerződést kötött az 
Antenna Hungária Zrt-vel a Kaposvár, Sávház tetején távközlési eszközök (2 db antennatartó, 10 
db antenna, 1 db rack szekrény és kábelek) elhelyezésére. A bérlet időtartama 2023. október 31. 
napjáig tart.  
 
A bérleti díj 2.600.000.- Ft + Áfa/év összegben került megállapításra.  
 
Az Antenna Hungária Zrt jelezte, hogy a közeljövőben várható fejlesztési igények miatt újabb 
antennák kihelyezésére lesz szükségük. Mindezek miatt a bérlő kezdeményezte a bérleti 
szerződés olyan irányú módosítását, hogy legyen lehetősége legfeljebb 16 db antenna 
kihelyezésére.  
 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


