
154/2021. (V. 28.) 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 a Kaposvár Megyei Jogú Város 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán lefolytatott 
partnerségi és szakhatósági egyeztetést határozat melléklete szerinti jegyzőkönyv 
elfogadásával lezárja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Fóris Viktória városi főépítész 
Határidő:            azonnal 
 

 

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 Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján megalkotta és 

a 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelettel elfogadta a településkép védelméről szóló helyi 

szabályozást, valamint a 217/2017. (XII.7.) önkormányzati határozattal Kaposvár 

Településképi Arculati Kézikönyvét. 

 

A Rendelet módosítása a Citylight reklámfelülettel és plakáttartóval ellátható buszvárók 

számának módosítása tekintetében vált szükségszerűvé.  

Ennek megfelelően a 156/2020. (XII.14.) önkormányzati határozattal a Rendelet módosításáról 

döntött Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere. 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 43/A.§-ában 

foglaltaknak és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési és 

településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletben meghatározottaknak megfelelően a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került a 
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Kormány 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 

alkalmazásáról 2.§ (1) bekezdés b) és c) pontja figyelembevételével, az erről készült 

jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. melléklet 1/a) pontja tartalmazza. 

 

A településképi rendelet munkaközi anyaga 2021. január 7-én a Lechner Tudásközpont által 

üzemeltetett digitális egyeztetési felületre feltöltésre került. Az érintett szakhatóságok 

véleményeit az előterjesztés 1. melléklet 1/b) pontja szerinti összefoglaló tartalmazza. 

 

A partnerségi valamint a szakhatósági egyeztetések során nem érkezett észrevétel, módosító 

javaslat, így a módosító rendelet véglegesítésre került. 

 

Kaposvár, 2021. május 28. 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
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Melléklet 

1. Összefoglaló az egyeztetési szakasz lezárásáról 
a. Partnerségi egyeztetés 

 
B/11-3/2021. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Partnerségi egyeztetésről 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A.§-ban foglaltaknak megfelelően „Kaposvár Megyei Jogú Város 
településképi rendelet módosítása tárgyában” a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően partnerségi egyeztetést folytatott le az alábbiak 
szerint: 
 
Partnerségi egyeztetés tárgya: 
Kaposvár Megyei Jogú Város településképi rendelet módosításának tárgyában 
munkaközi tájékoztatás. 
 
Partnerségi egyeztetés folyamata: (a Kormány 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2.§ (1) 
bekezdés b) és c) pontja alapján, elektronikus úton) 
Felhívás partnerségi egyeztetésre, munkaközi tájékoztató dokumentáció 
véleményezésre bocsájtása: 

a.) Hirdetmény elhelyezése Önkormányzati hirdetőtáblán: 2021. január 7-től január 
29-ig. 

b.) Önkormányzati honlapon www.kaposvar.hu 2021. január 7-től január 29-ig 
c.) lakossági fórum: elektronikus úton vélemények, javaslatok végső 

beérkezésének határideje 2021. január 22-én 16 óra.  
 
A partnerségi egyeztetés 21 napos határidővel történt, ez idő alatt vélemény, 
észrevétel, javaslat nem érkezett. 
 
A partnerségi egyeztetést lezárom. 
 
Kaposvár, 2021. február 1. 
 
 
 
 

Fóris Viktória         Szita Károly 
városi főépítész       polgármester 
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b. Szakhatósági egyeztetés  

 
 

 Településképi 
rendelet 

 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

vélemény érkezett 
K/605-2/2021. 

kifogást nem 
emelt 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Osztálya 

vélemény érkezett 
SO/EOH/011-2/2021. 

a tervezett 
módosításokhoz 

hozzájárult, 
észrevételt nem 

tett 

Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósága 

nem érkezett 
vélemény 

- 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi 
Iroda 

nem érkezett 
vélemény 

- 
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