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151/2020. (XII. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
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 a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képző nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények szerződés szerinti 
bérleti díjából 2020. november 1-től a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) 
bekezdésében, valamint a 12. §-ban meghatározott védelmi intézkedés megszűnésének napjáig: 
 

a.) a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 8. §-ában meghatározott vendéglátó üzletek esetében 
az önkormányzati bérlemények bérleti díjából 90 %-os díjkedvezményt biztosít,  

b.) a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott szabadidős tevékenységet 
végző szolgáltatók esetében az önkormányzati bérlemények bérleti díjából 70 %-os 
díjkedvezményt biztosít 

 
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a bérlemény üzemeltetője a 2020. november 
1. napján már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget 
tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) 
bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg a díjkedvezmény ideje alatt. A fennálló 
jogviszonyok igazolására a tárgyhavi, valamint az előző havi az állami adóhatósághoz az adó- 
és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező magánszemélyeknek teljesített 
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról szóló 
bevallást köteles benyújtani a bérlemény üzemeltetője. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2020. december 15. 
 
 
 
 

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. 
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A Kormány koronavírus elleni védekezés kapcsán elrendelt vendéglátó egységeket, valamint a 
szabadidős tevékenységet végző szolgáltatókat érintő korlátozások miatt Önkormányzat 
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanokhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettség 
mérséklése indokolt.  
 
Kaposvár, 2020. december 4. 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  
 polgármester jegyző   
 


