
    

84/2020. (XI. 16.) 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 úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Kaposvár, 9074/1 hrsz-ú ingatlan területén mutatványos tevékenység folytatására legfeljebb 2021. 

május 1. napjáig az alábbi feltételek teljesülése mellett: 

- a terület használatának módját településképi szempontból a használónak a használat 

megkezdését megelőzően engedélyeztetni kell, 

- a területen elhelyezett eszközök kizárólag akkor kerülhetnek használatba, amennyiben azok 

legalább 2021. május 1. napjáig hatályos és érvényes engedélyekkel (TÜV, érintésvédelem, stb.) 

rendelkeznek.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. december 1. (tulajdonosi hozzájárulás kibocsátása) 

 

 

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 2020. évben az egész országra jellemző volt, hogy a koronavírus járvány miatt visszaesett az 

idegenforgalom, a turizmus; rengeteg rendezvény maradt el, vagy csak kisebb méretben lett 

megtartva.  

A veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozó szabályozások miatt az önkormányzat olyan turisztikai 

attrakció megtartását kell, hogy előtérbe helyezze, amely a jelenlegi helyzetben is látogatható.  

 

A Dr. Kaposváry György utca északnyugati oldalán lévő 9074/1 Hrsz-ú ingatlan használatára 

érkezett javaslat önkormányzatunkhoz, miszerint mutatványos tevékenységet kívánnak végezni az 

ingatlan 1200 m2 területén. Ennek keretében egy 50 méter magas óriáskerék kerül elhelyezésre a 

területen. Ilyen méretű attrakció kizárólag a Balaton parton került telepítésre megyénkben, az 

idegenforgalmi csúcsszezonban. Ezúttal azonban szezonon kívül 2020. november 1. napjától 2021. 

május 1. napjáig kerül felállításra az óriáskerék, amellyel jelentős kockázatot vállal a telepítő.  

 

A közterület-rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket a mutatványos tevékenységgel kapcsolatban, 

ezért a közterület használatáról egyedi döntés szükséges. 

 

 

Kaposvár, 2020. november 16. 

 

 

 

  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 

  polgármester                jegyző 


