
47/2020. (V. 19.) 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 következő határozatot hozta: 

 

1. Alapítóként elhatározza a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Fő út 57., cégjegyzékszám: 14-09-

304721, adószám: 12714597-2-14, statisztikai számjel: 12714597-7022-572-14) és a 

Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 65., cégjegyzékszám: 14-09-

316166, adószám: 26221948-2-14, statisztikai számjel: 26221948-8299-572-14) 

egyesülését oly módon, hogy a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba. 

 

2. Alapító elfogadja a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező 2019. december 31. 

fordulónappal készült vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét, melyet a 

felügyelő bizottság is jóváhagyott. az egyes jogi személyek átalakulásáról, 

egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. értelmében nem szükséges a 

vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval 

ellenőriztetni. 

 

3. Alapító elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, beolvadást követő nyitó 

vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár tervezetet. 

 

4. Alapító jelen határozatával elfogadja, az előkészített, jelen határozat mellékletét képező 

- átalakulási tervet 

- egyesülési szerződést. 

 

5. Alapító jelen határozatával elfogadja a létesítő okirat módosításának tervezetét. 

 

6. Alapító jelen határozatában rögzíti, hogy a beolvadással a beolvadó társaság megszűnik, 

jogutódja az átvevő társaság. 

 

7. Alapító elfogadja Borhi Zsombor és Dr. Pintér Rómeó felügyelő bizottsági tagok 

lemondását a beolvadás bejegyzése esetére. 

 

8. A társaság beolvadás utáni felügyelő bizottsági tagjait Alapító az alábbiak szerint jelöli 

ki: 



Varga Nóra (an.: Nagy Gabriella) 

7400 Kaposvár, Fő utca 8. 

Kövezsdi Gábor (an.: Vancsura Mária Magdolna) 

7400 Kaposvár, Dési Huber István utca 6. 2. lph. 2. em. 2.a. 

Svajda József (an.: Spaits Ilona) 

7400 Kaposvár, Kassa u. 13. 

Bodrogi Róbertné sz. Reichert Renáta (an.: Balogh Mária) 

7400 Kaposvár, Kőrösi Cs. S. u. 128. 

 

A felügyelőbizottság valamennyi tagjának megbízatása a beolvadás időpontjától visszavonásig, 

de legfeljebb 2024. december 31. napjáig szól. 

 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  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.  

 

A veszélyhelyzet megszűnésével haladéktalanul szükségessé válik komplex 

gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési feladatok végrehajtása, amely a két 

településfejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaság egyesülésével hatékonyabban oldható meg. 

A város gazdasági visszaesésének kezelésére való felkészülés halasztást nem tűrő, azonnali 

intézkedést igénylő, a járványhelyzet gazdasági kárainak leküzdését szolgáló intézkedés. 

 

 

Kaposvár, 2020. május 19. 
 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


































































