
85/2020.  (XI.  23.)  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  Közgyűlésének  Városfejlesztési,  Környezetvédelmi  és  Műszaki

Bizottságának feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta:

Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy határozott,  hogy  a  Kaposvár  Megyei  Jogú

Város  Polgármesterének  veszélyhelyzetben  hozott  78/2020.  (VI.15.)  számú  önkormányzati

határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  helyi  építészeti  értékek  védelmére  kiírt

pályázatra beérkezett igényt az alábbiak szerint, vissza nem térintendő támogatásban részesíti a

számlával  igazolt  kivitelezési  összeg  legfeljebb  50%-ig,  de  maximum a  megítélt  támogatási

összeg erejéig:

  Kaposvár, Szent Imre u. 10. szám alatti épület – 936/1 hrsz, 

  védelem: H2 (utcafronti homlokzat), nyilvántartási szám: 169

támogatott: Szent Imre u. 10. szám  alatti társasház közösség tagjai
képviseli: Mohayné Farkas Ibolya és Dr. Csillag Gusztáv
támogatott tevékenység:  épület védett, utcafronti homlokzatának teljes felújítása

támogatási összeg: 593.280,- Ft

Felelős: Dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész

Határidő: 2020. december 15. (támogatási szerződés)”

Felelős: Dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész

Határidő: 2020. november 30. (a módosítások átvezetésére) 

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  Városfejlesztési,  Környezetvédelmi  és  Műszaki  Bizottság  (továbbiakban  VKMB)  által

meghirdetett 2020. évi, „a helyi építészeti értékek homlokzat felújításának támogatására” tárgyú

pályázati  felhívás  során  a  Kaposvár,  Szent  Imre  u.  10.  szám  alatti  épület  lakóközössége

pályázatot nyújtott be, és a 78/2020. (VI.15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének

önkormányzati határozata értelmében 593.280,- Ft összegű támogatást nyert. 



A támogatás és ezek alapján a támogató döntés a Szent Imre u. 10. Társasház támogatott nevére

került dokumentálásra. Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatást a 936/1 hrsz alatti Társasház

(Damjanich u.  18.,  20.  szám valamint Szent  Imre u.  10.),  kizárólag a Szent  Imre 10. számú

épületének tulajdonostársi  lakóközössége  igényelte  és  kimondottan erre  az  épületre  irányul  a

pályázati  cél,  a  módosító  döntés  javítása,  pontosítás  szükséges  a  társasház  érintett

lakóközösségére vonatkozóan.

Kaposvár, 2020. 11. 23.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester           jegyző
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