
    

82/2020. (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 hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által árverésen megvásárolt Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt 1. számú, 
7141/A/1 hrsz-ú és Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt. 6. számú, 7141/B/3 hrsz-ú ingatlanokat a 
forgalomképes üzleti vagyonába sorolja.  
 
Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. június 20. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által árverésen megvásárolt Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt 1. számú, 
7141/A/1 hrsz-ú; Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt. 6. számú, 7141/B/3 hrsz-ú; valamint a Kaposvár, 
Zrínyi utca 1. fszt. 4. számú, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlanokat a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt kezelésébe adja.  
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
1Határidő:  2020. december 31. 
 
 
 

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) bekezdése 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.  
 
Önkormányzatunk árverésen vásárolta meg a Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt 1. számú, 7141/A/1 
hrsz-ú és Kaposvár, Zrínyi utca 5. fszt. 6. számú, 7141/B/3 hrsz-ú ingatlanokat. Továbbá korábban  
121/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 15.) pontja alapján megvásárolta az önkormányzat a 
Kaposvár, Zrínyi utca 1. fszt. 4. számú, 7137/A/4 hrsz-ú ingatlant. A megvásárolt ingatlanok 
vagyonkörbe való besorolásáról a tulajdonosnak kell dönteni.  
 
Az ingatlanok a donneri városrész rehabilitációjának a részét képezik. 
 
Kaposvár, 2020. június 16. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 

                                                           
1 Módosította a 78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat 20. pontja. 



    

  polgármester                jegyző 


