
156/2020. (XII. 14.) 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 Településkép 

Védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletének módosítási 

szándékát jóváhagyja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 
Határidő:    azonnal 

 

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 is érinti.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján megalkotta 
és a 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelettel elfogadta, a 2018. január 1-től hatályos 
Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló helyi szabályozást, valamint a 
217/2017. (XII.7.) önkormányzati határozattal Kaposvár Településképi Arculati Kézikönyvét, 
ezzel a korábbi településkép védelméről szóló 2/2013. (I.21.) helyi szabályozás hatályát 
vesztette. 
A rendelet gyakorlati alkalmazása azóta több alkalommal szükségessé tette a településképi 
rendelet kiegészítését, módosítását, pontosítását. Jelen módosítási szándék a közterületen 
vagy köztulajdonú területen elhelyezhető telepített reklámhordozók szabályozási előírásainak 
módosítása miatt indokolt. A rendelet módosításának előkészítéséhez és az államigazgatási 
eljárás lefolytatásához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet értelmében a módosításra 
irányuló döntés meghozatala szükséges. 
 
 
Kaposvár, 2020. december 14. 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


