
55/2020. (VI. 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: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a helyi közösségi közlekedés 2020. évi 
támogatására pályázatot nyújt be, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról 
nyilatkozik: 
 
a) A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2020. január 1-jétől 2020. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben a Kaposvári Közlekedési 

Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a szolgáltató tárgy évet 
megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának, a települési önkormányzat 
által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - nettó 
93.408 ezer Ft azaz kilencvenhárommillió-négyszáznyolcezer forint saját forrásból 
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. 

c) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel kötötte 
meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
1Határidő:            2020. december 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Hedrehely, Gige, Mike 

települések önkormányzatával a településeken működő közösségi terek térítésmentes 
használatára megállapodást köt, a pálmajori a közösségi tér használatára a rezsi költségek 
megfizetése mellett köt megállapodást biztosítva ezzel a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint projektgazda EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú 
projektben vállalt kötelezettségeit. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 
közösségi tereket használatba adó önkormányzatokkal (Hedrehely, Gige, Mike és 
Pálmajor) a használatra vonatkozó szerződést köt utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2020. szeptember 30. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai 

magyarok segítésére irányuló tevékenységének támogatásáról szóló 4/2020.(I.30.) 
önkormányzati határozat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja.:  
 
“A közgyűlés hozzájárul, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 2020-2021. évi 
humanitárius programjára jóváhagyott 5.000.000 Ft támogatásból a Kárpátaljai orvosok 
magyarországi tanulmányútjának megszervezését is segíthesse, melyhez szükséges forrást 
az önkormányzat 2020. évben átutalja.  
 

                                                           
1 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 18. pontja. 
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Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                     2020. június 30.” 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
         

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont 
és Sportiskola részére az úszó szakosztály 1 fő vezetőedzői feladatainak, valamint 1 fő 
úszóedzői feladatainak ellátásra határozott időre létrehozott álláshelyeket 2021. augusztus 
31.-ig fenntartja. A továbbfoglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezet 2020. évben az 
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a közgyűlés a 2021. évi foglalkoztatáshoz 
szükséges forrást a 2021. évi költségvetési rendeletében biztosítja.    
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Dér Tamás igazgató 
Határidő:      2020. június 30. 

        2020. december 31. (2021. évi forrás biztosítása) 

 
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 Magyar Köztársaság 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
mellékletének I/5. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a közlekedésért felelős 
miniszter ez évben is kiadja a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatot. 
Az előző évek alapján az igénylés feltétele többek között az önkormányzat – képviselőtestületi 
határozatba foglalt – nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző évben mekkora összegű 
támogatással járult hozzá a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint, 
hogy a helyi közösségi közlekedést tárgyévben folyamatosan fenntartja. Emellett nyilatkozni kell 
a szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésről is. 
A pályázatot várhatóan 2020. augusztus végéig kell a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszerben rögzíteni, és postára adni.  
 
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú, „Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári 
járásban” c. projekt-ben az Önkormányzat öt közösségi tér üzemeltetését vállalta, a kaposvári 
Sörház utcai ház kialakítása még folyamatban van, így jelenleg Hedrehely, Gige, Mike és 
Pálmajor településeken működnek közösségi terek.  
A hatályos pályázati költségvetésben csak a Pálmajori közösségi ház részére került rezsi költség 
elkülönítésre, a többi közösségi tér üzemeltetését a helyi önkormányzat bérleti díj, rezsiköltség 
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fizetése, ellenszolgáltatás nélkül adja használatba, ezzel biztosítja a közösségi terek 
működtetéséhez szükséges épületet, területet. A közösségi terekben dolgozók munkabére az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 sz. pályázatból kerül kifizetésre. 
 
Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelkedő szerepet vállal a határon túli magyarok 
életkörülményeinek javítását, kulturális értékeik megőrzését segítő programokban. A közgyűlés a 
4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 10. pontjában a Segélyszervezet kárpátalján végzett 
munkájához 2020. és 2021-ben évi 2,5 millió Ft támogatást hagyott jóvá (a többi megyei jogú 
város az Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül hasonló összeget biztosít). A 
Segélyszervezet vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szervezet 2020-
2021. éves humanitárius programjára jóváhagyott támogatásból a Kárpátaljai orvosok 
magyarországi tanulmányútjának megszervezését is segíthesse. Mivel a képzés 2020. évben 
valósul meg, ezért a teljes 5 millió Ft támogatás 2020. évben szükséges. 
 
A Sportiskola úszó szakosztályának eredményes fejlődése érdekében 2017. augusztus hónaptól 1 
fő vezetőedző, illetve 2019. február 01-től további 1 fő úszóedző 2020. június 30-ig történő 
határozott idejű foglalkoztatását biztosította a testület. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján, a 
sportszakosztály eredményes fejlődése érdekében döntöttem az álláshelyek 2021. augusztus 31.-
ig történő meghosszabbításáról. A továbbfoglalkoztatáshoz 2020. évben szükséges pénzügyi 
fedezet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
 
Kaposvár, 2020. június 15. 
 
 
                                   
                          Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
                          polgármester             jegyző 


