
54/2020. (VI. 12.) 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 úgy határozott, hogy 4/2020. (III. 25.) Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 “ 
1. A Polgármesteri Keret terhére 

 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére      500.000,-Ft 

(mellkas kompressziós rendszer beszerzésére) 

 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. július 31.” 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 

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 Kaposvári Mentő Alapítvány a 4/2020. (III. 25.) Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesterének önkormányzati határozata alapján, 500.000 Ft támogatást kapott a 
polgármesteri keret terhére mellkas kompressziós rendszer beszerzésére. A támogatási szerződés 
megkötése érdekében folytatott egyeztetések során a Kaposvári Mentő Alapítvány képviselője 
arról tájékoztatott, hogy a kapott támogatást továbbadná az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
részére, aki az eszközt meg fogja vásárolni. A kompressziós rendszer teljes bekerülési költsége 
jóval magasabb az Önkormányzattól kapott támogatásnál, a beszerzéshez szükséges további 
önerő az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére rendelkezésre áll. Az eszköz - 
megvásárlását követően – a kaposvári mentősök részére átadásra kerül. Tekintettel arra, hogy 
alapítványi támogatásról van szó, szükséges a korábban hozott határozat módosítása. 
 

Fentiek alapján úgy határoztam, hogy a korábbi határozatot, amelyben a Kaposvári Mentő 
Alapítvány került megnevezésre úgy módosítom, hogy a támogatás az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére kerüljön megítélésre. 
 

Kaposvár, 2020. június 12. 
                                   
 
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


