
148/2021.(V.  21.)  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  Közgyűlésének
feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta:  

Kaposvár  Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott,  hogy Kaposvár  Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  a  Kaposvár,  9054/1  hrsz-ú  ingatlan  318/594  tulajdoni  illetőségét
6.072.198  Ft  bruttó  nyilvántartási  értéken,  valamint  a  Kaposvár,  9052/1  hrsz-ú  ingatlan
6676/11708 tulajdoni  illetőségét,  95.650.960  Ft  bruttó  nyilvántartási  értéken  a  „Kaposvár
Megyei  Jogú  Város  intermodális  pályaudvar  és  hozzá  kapcsolódó  közösségi  közlekedési
fejlesztése”  elnevezésű  projekt  tulajdonviszonyainak  rendezése  érdekében  ingyenesen  a
Magyar  Állam  tulajdonába,  valamint  a  NIF  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.
vagyonkezelésébe  adja.  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  tulajdonjog
átruházással kapcsolatos nyilatkozatokat megteszi, a szerződéseket aláírja.
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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. 

Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  4/2017.(I.26.)  önkormányzati  határozata
alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Kaposvári Közlekedési Zrt. konzorciuma,
valamint  Önkormányzatunk között együttműködési megállapodás jött létre az IKOP-3.2.0-
15-2016-00016  azonosító  számú  projekt  kapcsán,  a  „Kaposvár  megyei  jogú  város
vasútállomás intermodális  átszállókapcsolatainak  fejlesztése  és  P+R parkolók kialakítása a
megyeszékhely  vasúti  elővárosi  körzetében  I.  ütem”  projekt  előkészítésére  és
megvalósítására.  
Az együttműködési megállapodás 3. pontjában foglaltak szerint Önkormányzatunk vállalta,
hogy jogszabály tiltó rendelkezés hiányában a tulajdonában lévő, illetve a telekalakításokat
követően  tulajdonába  kerülő  ingatlanok  tulajdonjogának  Magyar  Állam  részére  történő
ingyenes átadásáról soron kívül dönt.

A  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §  (1)  bekezdése  alapján
amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát állami feladatként állapítja meg, a feladat



ellátását  közvetlenül  szolgáló  és  ahhoz  szükséges  önkormányzati  vagyonnak  a  feladatot
átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen
történik. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/Q § (1) bekezdése alapján az
intermodális  csomópontok tekintetében  a fejlesztési  közreműködőként  eljáró NIF Nemzeti
Infrastruktúra  Fejlesztő  zártkörűen  működő  Részvénytársaság,  mint  építtető  tevékenysége
(létesítés, felújítás és fejlesztés) közérdekű és közcélú, azokat az állam javára és nevében látja
el.
A  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  I.  törvény  alapján  a  helyi  önkormányzat  képviselő-
testülete  gondoskodik  a  közúti  közlekedéssel  összefüggő  helyi  önkormányzati  feladatok
ellátásáról,  különösen  azok  létesítéséről  és  fenntartásáról,  így  az  intermodális  csomópont
építése kapcsán létrejövő helyi közutak építésével a NIF Zrt. önkormányzati feladatot vesz át,
amely feladattal a feladatellátást szolgáló vagyonelem ingyenes átvétele is megtörténhet.
A  NIF  Zrt.  a  kivitelezésében  elkészült  helyi  közutakat  a  végleges  forgalomba  helyezést
követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken átadja az önkormányzat részére.

A  Kaposvári  Közlekedési  Központ  elkészült,  a  tulajdonviszonyok  rendezését  a  NIF  Zrt.
megkezdte,  amelynek  keretében  azzal  a  kérelemmel  fordult  az Önkormányzathoz,  hogy a
Kaposvár, 9054/1 hrsz-ú és a 9052/1 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanokban
lévő önkormányzati tulajdoni illetőségeket adja ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába.

Kaposvár, 2021. május 21.

Szita Károly dr. Csillag Gábor 
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