
22/2020. (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 Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a város területén lévő, az ESMA Reklám Zrt. tulajdonát képező, időt és 
hőmérsékletet kijelző 2 db közterületi órát térítésmentesen tulajdonába veszi, azok 
üzemeltetésével a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t bízza meg. A térítésmentes 
tulajdonba adáshoz kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettség a Zrt-t terheli.  

 
 Felelős:                    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:         Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:                   2020. május 30. 
 
 

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. 
 
Az ESMA Reklám Zrt. tulajdonát képezi a Kaposvár, 48-as Ifjúság útja Füredi utcai és Honvéd 
utcai kereszteződéseinél telepített 1-1 db közterületi reklámóra, amelyek elsődleges szerepe a 
pontos idő és a hőmérséklet váltakozva történő jelzése. 
 
A cég az órákat 4 felülettel rendelkező reklámhordozó céljából telepítette több évtizede, de ilyen 
célú használatot a megváltozott központi jogszabályokon alapuló, a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendeletünk 2018. január 1-től nem tesz lehetővé. 
 
A cég az órák térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását jelezte azzal, hogy amennyiben 
azokra nem tartunk igényt, az órákat eltávolítják. A cég vállalta a térítésmentes tulajdonba 
adáshoz kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettséget. 
 
Megítélésünk szerint a lakosság hiányolná az időt és hőmérsékletet kijelző eszközöket, ezért 
döntöttem azok térítésmentesen történő tulajdonba vételéről és üzemeltetésével a Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t bízom meg.    
 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


