
118/2021. (V. 14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. 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: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a kaposvári születésű 
Csik Ferenc olimpiai bajnok úszó emléktárgyait térítésmentesen átveszi a hagyaték 
tulajdonosától Csik-Bakó Katalintól, az erről szóló, a határozat mellékletét képező 
Ajándékozási szerződést ( a szerződés melléklete tartalmazza az átadott emléktárgyak 
jegyzékét) aláírja.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2021. május 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Csik Ferenc 

emléktárgyaiból a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által összeállított 
állandó kiállítás a Csik Ferenc Versenyuszoda előterében kerül elhelyezésre, ezáltal az 
Önkormányzat az Ajándékozási szerződés mellékletét képező jegyzékben szereplő 
emléktárgyakat a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft részére átadja a Kft-vel 
kötött Közszolgáltatási szerződés alapján, és megbízza a kiállítás fenntartásával. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2021. május 31. 

 
 

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.  
 
Kaposváron született Csik Ferenc olimpiai bajnok relikviáit unokája Csik-Bakó Katalin 
térítésmentesen Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának adományozta. A Rippl-Rónai 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum az emléktárgyakból, kiegészítve a Somogyi Sportmúzeumból 
származó tárgyakkal állandó kiállítást készített, melyet a látogatók a Csik Ferenc Versenyuszoda 
előterében tekinthetnek meg. A kiállítás megnyitására az immár 53. alkalommal megrendezésre 
kerülő Csik Ferenc Úszó Emlékverseny keretében 2021. május 15.-én kerül sor.   
 
A Csik Ferenc sétányon lévő élmény- és gyógyfürdő, valamint a tavaly átadott versenyuszoda 
üzemeltetését közszolgáltatási szerződés alapján a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft látja el, 
emiatt célszerű, hogy a kiállítás tárgyai az üzemetetésre átadott vagyon részét képezzék.  
 
Kaposvár, 2021. május 14. 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 
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Melléklet 
 

Ajándékozási szerződés  
 
Amely létrejött egyrészről Csik-Bakó Katalin (született: …………….., születési hely, idő: 
…………………., anyja neve: Csik Katalin, lakcíme: …………………….), továbbiakban 
ajándékozó,  
 
másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., 
képviseli: Szita Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató; 
adószám 15731591-2-14) továbbiakban Önkormányzat, mint megajándékozott között a mai 
napon a következő feltételekkel: 
 
1.) Ajándékozó jelen szerződéssel ajándékba adja a megajándékozottnak a jelen szerződés 1. 

számú mellékletét képező kimutatás szerinti jelenleg ajándékozó tulajdonát képező Csik 
Ferenc hagyaték megnevezett tárgyait. 
 

2.) Megajándékozott az 1.) pontban írott ajándékot jelen szerződés aláírásával, köszönettel 
elfogadja. 
 

3.) Szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Önkormányzat a gyűjteményből állandó 
kiállítás összeállítására a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot bízta meg.  
 

4.) A gyűjtemény átvételéről, annak a Városi Múzeumba történő szállításáról, a kaposvári Csik 
Ferenc Versenyuszoda előterében történő kiállításáról a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum gondoskodik. A gyűjtemény és az állandó kiállítás fenntartásával a Csik 
Ferenc Versenyuszodát üzemeltető Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-t bízza 
meg az Önkormányzat, a közöttük fennálló közszolgáltatási szerződés alapján.   
 

5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a gyűjteményi anyagot nem 
értékesítheti, azt kiállítási célra hasznosíthatja. 
 

6.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

7.) Szerződő felek jelen jogügyletből eredő esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a hatáskörrel 
rendelkező kaposvári székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét. 
 

8.) Jelen szerződést megajándékozott Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének …/2021. 
(V…...) önkormányzati határozatával fogadta el. 

 
9.) Jelen megállapodásban foglaltakat a felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírták. 
 
Kaposvár, 2021. május 15. 
 

__________________________                   __________________________ 
 Kaposvár Megyei Jogú Város                 Csik-Bakó Katalin  

  Önkormányzata           ajándékozó 
            megajándékozott 

                        Szita Károly polgármester 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
  ___________________ 
         Balogh Beáta 
      gazdasági igazgató 
  Kaposvár, 2021. május ……… 
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1. számú melléklet 
 

Csik-Bakó Katalin és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
 ajándékozási szerződéshez 

 
 
 
 
1. 1 db barokk fotel 
 
2. 1 db barokk óra 
 
3. 1 db olimpia asztal (másolat) 
 
4. 2 db újságcikk keretben  
 
5. 2 db kép barokk keretben 
(karikatúra- Csik Ferenc)  
(laminált fotó faültetésről) 
 
6. 3 db könyv 
(Pluhár István: 1936. Berlini Olimpia, 
a Berlini olimpia programfüzete magyarul (másolat), 
Mező Ferenc: Olimpiai kalauz) 
 
7. 1 db bakelit lemez bekeretezve 
(Pluhár Istvàn: Olimpiai közvetítés) 
 
8. 7-es rajtkő (másolat) (1 db)  
 
9.  perzsaszőnyeg (100 x 130 cm-es) 
 
10. Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör koszorúja 
 


