
21/2020. (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 hozzájárul a kaposvári 10686/2 
hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű Berkenye utcában Fülöp László Kaposvár, Bláthy Ottó u. 19. 
szám alatti lakos finanszírozásában megvalósuló közvilágítási hálózat kiépítéséhez. A kiviteli 
terv elkészíttetése és költsége, a közvilágítás létesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, 
közútkezelői hozzájárulás beszerzése, a közműegyeztetések stb., továbbá a kivitelezés az 
engedélyes kötelezettsége és költsége.  
 
A beruházás során megépülő közvilágítási szakaszt (3 db ALTRA 36W lámpatestet, 3 db RK-5 
kandelábert, NAYY-O 4x16mm2 földkábel és 85 fm hosszúságú kábelt) a sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen 
tulajdonba veszi és gondoskodik annak üzemeltetéséről. Átadó köteles vállalni a térítésmentes 
átadáshoz kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését. 
 
A Berkenye utcai közvilágítási szakasz létesítésére és térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
vételére vonatkozó megállapodást a Polgármester aláírja.  
 
Felelős:         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Kovács Katalin igazgató 
                                   Balogh Beáta igazgató 
1Határidő:             2020. december 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. 
 
Fülöp László Kaposvár, Bláthy Ottó u. 19. szám alatti lakos a Kaposvár, Eper utcában lévő, 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanán kíván építési telket kialakítani, ezért kéri, 
hogy a kaposvári 10686/2 hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű önkormányzati tulajdonú Berkenye 
utcában az Egyenesi úttól az Eper utca sarkáig közvilágítási hálózatot létesíthessen. A 
kivitelezési költséget saját maga finanszírozná. A műszaki átadás-átvételt követően a 
közvilágítási hálózat aktív (lámpatestek) és passzív (földkábelek, oszlopok, kandeláberek) 
elemeit ingyenesen önkormányzatunk tulajdonába adná az önkormányzat üzemeltetési 
kötelezettsége mellett. 
 
 

                                                           
1 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 17. pontja. 
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A beruházás során 3 db ALTRA 36W lámpatest, 3 db RK-5 kandeláber, NAYY-O 4x16mm2 
földkábel, 85 fm hosszúságú kábel kerül megépítésre. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 
2020. június 30. 
A közvilágítási szakasz éves villamos energia költsége a jelen díjtételek alapján, továbbá a 
javítással, karbantartással, valamint az aktív és passzív elemek üzemeltetésével kapcsolatos 
együttes becsült éves költség bruttó 23.895,- Ft. 
 
 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


