
    

153/2020. (XII. 10.) 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 hozzájárul, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 

kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti „üzlethelyiség”,  
kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti „üzlethelyiség”,  
kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. 
(utcafronti) szám alatti „iroda”,  
kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám alatti 
„irodaház” 
kaposvári 232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/A 1. emelet alatti „egyéb 
helyiség” 
kaposvári 867/7/A/5 hrsz-ú , természetben Kaposvár, Zárda u. 12. földszint ajtó 5. alatti „egyéb 
helyiség” 
kaposvári 4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőr sor 9. földszint ajtó 1. 
„iroda”  

elnevezésű ingatlanjait az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2021. évre 
engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 700.000.000,-Ft erejéig a 
folyószámla hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta 
Határidő:  2021. február 28. 
 

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.  
 
A Kapos Holding Zrt. 2021. évi folyószámlahitel szerződéséhez az előző évekhez hasonlóan az 
Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosít hitelfedezetként a határozatban megjelölt 
ingatlanokon. 
 
 
Kaposvár, 2020. december 10. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


