
42/2020. (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 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának átruházott 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a bizottság tagjainak véleményét kikérve a következő 
határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 54/2019 (XI.20.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta az egycsatornás gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújítására 
beérkezett pályázatokról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási kötelezettséggel 
az egycsatornás gyűjtőkémény felújítási támogatási keret terhére 6.000.000,- Ft-ot biztosít az Új 
Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a gróf Apponyi Albert köz 2., 3., 4. és 5. számú épületek 
összesen 9 db egycsatornás gyűjtőkéményének felújításához a 39/2019. (V.29.) VKMB 
határozattal jóváhagyott feltételekkel. A támogatás elszámolási határideje: 2021. szeptember 
30. 
 
Felelős:  Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. június 15. a támogatási szerződés módosítására 
 

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. 
 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 54/2019 (XI.20.) számú 
határozatával 6.000.000,- Ft támogatást biztosított az Új Élet Lakásszövetkezet részére a gróf 
Apponyi Albert köz 2., 3., 4. és 5. szám alatti épületek gyűjtőkéményeinek felújításához, a 
39/2019. (V.29.) VKMB határozattal jóváhagyott feltételekkel.  
 

Fenti határozat alapján megkötött 345/2019 (VKMB) számú támogatási szerződés szerint a 
támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2020. szeptember 30. 
 
A Lakásszövetkezet elnöke, Dömötörné Pap Beatrix jelezte, hogy a felújítási munkát a kihirdetett 
veszélyhelyzet miatt csak 2020. szeptemberében kívánják megkezdeni, ezért kéri támogatási 
szerződés elszámolási határidejének hosszabbítását. 
 

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a kivitelezési tevékenység megkezdése bizonytalan, 
az elszámolási határidőt 1 évvel, 2021. szeptember 30-ig hosszabbítottam meg.   
 

Kaposvár, 2020. május 15. 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


