
20/2020. (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 a Kaposvár Város 
Közbiztonságáért Alapítványtól térítésmentesen átvesz 20 db kerékpár villogót, 20 db 
prizmaszettet, 20 db küllőprizmát, 20 db csengőt és 40 db fényvisszaverő pántot , melyeket a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére adományozza azzal, hogy azok a Kaposvári 
Rendőrkapitányság használatába kerüljenek, ennek érdekében az eszközök adományozásával 
kapcsolatos megállapodást aláírja. 
 
Felelős:                                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                    dr. Farkas Edit aljegyző 
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. 
 

Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából nyert forrásból 
az óvodai nagycsoportos és általános, illetve középiskolás gyermekek számára a 
közlekedésbiztonság, baleset megelőzés támogatása és népszerűsítése érdekében tartott elméleti 
és gyakorlati oktatáshoz vásárolt 38.000,-Ft értékben eszközöket. 
 
A képzésen résztvevők a gyalogos közlekedés szabályai mellett a kerékpárral történő 
közlekedést, a KRESZ szabályait sajátítják el, melyhez ügyességi verseny is kapcsolódik. 
 
A képzés a Kaposvári Rendőrkapitányság szervezésében valósul meg, ezért célszerű, hogy ezen 
eszközök a Kaposvári Rendőrkapitányság részére átadásra kerüljenek. 
Az eszközök átadása azonban közvetlenül nem történhet meg, mivel a rendőrség csak az 
önkormányzattól fogadhat tárgyi eszközöket. 
 
A fentiek miatt a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítványtól 20 db kerékpár villogót, 20 db 
prizmaszettet, 20 db küllőprizmát, 20 db csengőt és 40 db fényvisszaverő pántot térítésmentesen 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata veszi át, hogy a fenti célok érdekében a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére adományozza azzal, hogy azok a Kaposvári 
Rendőrkapitányság használatába kerüljenek. 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


