
    

44/2021. (II. 5.) 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 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága feladat-és hatáskörét gyakorolva 
a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kaposvár, Fejedelem utcában lévő 13763/10, 13763/11, 13763/12, 13763/13, 
13763/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat a pályázati kiírások l) pontjára való 
hivatkozással indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2021. március 1. (pályázók tájékoztatása) 
 
 
 

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.  
 
Az Önkormányzat pályázatot írt ki a Kaposvár, Fejedelem utcában lévő 13763/10, 13763/11, 
13763/12, 13763/13, 13763/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.  
A pályázatok benyújtására megadott határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek: 
 
hrsz terület 1. pályázó neve – ajánlati ára 2. pályázó neve – ajánlati 

ára 
13763/10 940 m2 Prémium-Ablak Kft – nettó 7.060.000.- Ft - 

 
13763/11 940 m2 Prémium-Ablak Kft – nettó 7.060.000.- Ft - 
13763/12 940 m2 Prémium-Ablak Kft – nettó 7.060.000.- Ft - 
13763/13 940 m2 Prémium-Ablak Kft – nettó 7.060.000.- Ft LIBRA-ART Bt –       

nettó 7.050.006.- Ft 
13763/14 940 m2 Prémium-Ablak Kft – nettó 7.060.000.- Ft - 

 
A pályázatokat értékelő szakértői munkacsoport a pályázati kiírások l) pontja alapján 
eredménytelennek javasolta nyilvánítani az értékesítésekre lefolytatott eljárásokat.  
 
Kaposvár, 2021. február 5. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


