
161/2020. (XII. 22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Kormányrendelet 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: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 96/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú 

Város Polgármesterének önkormányzati határozata 2.) pontját visszavonja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

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. 

 

A Kormány a koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdésében rendelkezett arról, hogy a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat 

többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági 

társaság, valamint a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására 

szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 

szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az 

önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáskeretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 

kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.  

 

Tekintettel arra, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 96/2020. (XII. 1.) 

önkormányzat határozat 2.) pontjában már döntött a helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2021. január 1-től hatályos díjairól, ezért szükséges a határozat 2.) pontjának visszavonása. 

 

Kaposvár, 2020. december 21. 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


