
152/2021. (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,  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Kaposvár,  Szántó  u.  5.  szám  alatti,  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonú,  582/4  hrsz-ú
ingatlanban  a  Lengyel  Nemzetiségi  Önkormányzat  használatában  lévő 23 m2 alapterületű
irodahelyiséget a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat lengyel nyelv és lengyel népismereti
tantárgyak oktatására is igénybe vegye legfeljebb 8 fő befogadó képességű, Országos Lengyel
Nemzetiségi  Önkormányzat  által  alapított  Lengyel  Nyelvoktató  Nemzeti  Iskola
működtetésére  a  2021/2022.  tanévtől  kezdődően heti  egy alkalommal,  5 órában,  szombati
napokon 5 tanítási éven át. A nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatellátásra tekintettel, a
minimális bérleti díjakat megállapító önkormányzati határozat alapján, a II. díjövezetben az
oktatási  célú  bérlet  esetén  érvényes  bérleti  díjra  eső  általános  forgalmi  adó  megfizetése
mellett biztosítható az irodahelyiség.

Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Iskola  alapító
okiratában  a Kaposvár,  Szántó u.  5.  szám alatti  cím telephelyként  bejegyzésre  kerüljön 5
tanítási éven át.

Az  Iskola  működtetésével  kapcsolatos  rezsiköltségek  megtérítésére  köteles  megállapodást
kötni az Önkormányzattal.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. május 28. (tulajdonosi hozzájárulás kiadása)

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettség  alapján  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közgyűlés  és  Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 85/2012. (XII.17.) önkormányzati  rendelettel,
valamint a 108/2017.(XII.7.)  önkormányzati  határozattal  térítésmentesen biztosított egy 23

 



m2 alapterületű irodahelyiséget  és  a  működéséhez  szükséges  tárgyi  feltételeket  a  Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat részére a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti irodaépületben.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2021/2022. tanévtől kezdődően a rendelkezésükre
bocsátott  irodát  lengyel  nyelv  és  lengyel  népismereti  tantárgyak  oktatására  is  szeretné
használni, ahol heti egy alkalommal, 5 órában, szombati napokon 5 tanítási éven át legfeljebb
8 fővel Lengyel Nyelvoktató Nemzeti Iskolát működtetne. Az Iskola fenntartója az Országos
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A telephely működési engedélyezési eljárásához kérik
az iskola célú használat, valamint a Nyelviskola alapító okiratában a Kaposvár, Szántó u. 5.
szám alatti cím telephelyként történő bejegyzésének az engedélyezését.

A minimális bérleti díjakat megállapító 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat alapján a II.
díjövezetben  az  oktatási  célú  bérlet  esetén  a  helyiség  közepes  műszaki  állapotának
figyelembevételével a bérleti díj 2.932 Ft + Áfa/hó.

A Lengyel  Nyelvoktató Nemzetiségi  Iskola alapító okirata szerint  a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 19.§ b) – c) pontja alapján a kiegészítő nemzetiségi oktatási
közfeladatokat ellátó költségvetési szerv, amely közfeladatra a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI.  törvény 11. § (13) és  (17) bekezdése értelmében a nemzeti  vagyon ingyenes
biztosítható, valamint a hasznosítás során mellőzhető a versenyeztetés.

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.03.) önkormányzati rendelet 26.§
(2) bekezdése értelmében az ingyenes hasznosítás során az önkormányzatot terhelő forgalmi
adót a használó köteles az önkormányzatnak havonta megfizetni.

Fentiekre tekintettel javaslom a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola kérelmét támogatni
és biztosítani számukra a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségcsoportok térítésmentes
használatának lehetőségét azzal, hogy az általános forgalmi adót a költségvetési szerv köteles
Önkormányzatunk részére számla alapján havonta megfizetni. 
Javaslom,  hogy  a  Szántó  u.  5.  szám  alatti  cím a  Nyelviskola  telephelyként  bejegyzésre
kerüljön 5 tanítási éven át.
Az  Iskola  működtetésével  kapcsolatos  rezsiköltségek  megtérítésére  köteles  megállapodást
kötni az Önkormányzattal.

Kaposvár, 2021. május 21.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester           jegyző

 


