
50/2020. (V.29.) 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az Önkormányzat tulajdonát képző nem lakás 
céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények szerződés szerinti bérleti díjából az 
5/2020. (III.25.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozatának 
hatálya alá nem tartozó, szolgáltatás jellegű tevékenységet végző üzletek részére az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló, és 
meghatározott üzletek nyitvatartási idejét korlátozó, 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet hatályba 
lépésétől (2020. március 16-tól) a védelmi intézkedésekről szóló, a kijárási korlátozást feloldó 
168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőző napig (2020. május 3-ig) terjedő 
időszakra (49 nap) 50 %-os bérleti díjkedvezményt biztosít. A kedvezmény a 2020. június 1. 
napjától kezdődő időszak bérleti díjából kerül jóváírásra. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
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Határidő: 2020. június 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. 
A Kormány koronavírus elleni védekezés kapcsán elrendelt, meghatározott üzleteket érintő 
nyitvatartási időkorlátozás, valamint a kijárási korlátozás elrendelése miatt az Önkormányzat 
tulajdonát képző nem lakás céljára szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettség 
mérséklése a kereskedelmi üzletekhez hasonlóan a szolgáltató üzletek esetében is indokolt. A 
kedvezményt a kereskedelmi üzletekre vonatkozó díjkedvezménnyel azonos mértékben 
állapítottuk meg. 
 
Kaposvár, 2020. május 29.  
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  
 polgármester  jegyző 


