
80/2020. (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 következő határozatot hozza: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és 

Sportiskola kosárlabda szakosztályánál a 121/2019.(XI.28.) önkormányzati határozat 6. 

pontjával 1 fő technikai vezető (ügyintéző) és a 4/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 11. 

pontjával 1 fő gazdasági ügyintézői határozott idejű álláshelyek esetében a foglalkoztatás 

határidejének hosszabbítását 2021. június 30.-ig engedélyezi. Az álláshelyek kapcsán 

jelentkező személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a 

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Dér Tamás igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 
 

 
INDOKOLÁS 

 

A Magyar Köztársaság 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.  

 

2019. nyarán pályázati lehetőség megszűnése miatt a Kaposvári Kosárlabdázók Köre 

Sportegyesülettől három korosztály 4 csapatának működtetését, versenyeztetését vette át a 

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztálya. Az intézményvezető 

kezdeményezésére a megnövekedett sportszervezési és az adminisztratív feladatok ellátásához 

egy főállású technikai vezető, valamint 1 fő gazdasági ügyintéző 2020. június 30-ig történő 

határozott idejű foglalkoztatását engedélyezte a közgyűlés. A Kaposvári Sportközpont és 

Sportiskola kosárlabda szakosztályára benyújtott 2020/2021-es TAO pályázat lehetővé teszi a 

fenti álláshelyeken a szakemberek továbbfoglalkoztatását, az álláshelyekhez szükséges 

pénzügyi fedezet a kosárlabda szakosztály TAO pályázatából finanszírozható. 

 

Kaposvár, 2020. június 15. 
 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


