
81/2020. (VI.16) 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 az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság közös működtetésére kötött 5 éves megállapodás alapján 2020. évben kapott 
438.000.000.- Ft költségvetési támogatást a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági 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.  
 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) 3. § (7)-(8) bekezdései értelmében az 
előadó-művészeti rendszer működtetése az állam, az előadó-művészeti szervezet működtetése 
a fenntartó feladata. Ugyanakkor a Színház kiszámítható és biztonságos működtetése 
érdekében az Önkormányzat az Emtv. 16. § (8) bekezdése alapján kezdeményezte a kultúráért 
felelős miniszternél a Színház közös fenntartását. Magyarország Kormánya az 
1150/2020.(IV.10.)Korm.határozatával döntött a Színház közös működtetéséről. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2020. 
május 29.-én létrejött a Közös Működtetési Megállapodás, mely alapján a Minisztérium 2020. 
június 11-én átutalta az Önkormányzat részére a 2020. évre vonatkozó 438.000.000.- Ft 
költségvetési támogatást, ezen összeggel a Színház működési támogatása megemelésre kerül.  
 
Kaposvár, 2020. június 16. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


