
50/2021. (II. 24.) 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Szondi Lakótelepen az 
Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósítandó futópálya kialakítására a 
pályázat benyújtását, a futópálya megvalósítását jóváhagyja, a megvalósításhoz szükséges 
önerőt bruttó 38 000 000 forint összegben biztosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 
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 a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége 
(SZEOSZ) által kiírt Országos Futópálya-építési Program című Felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Szondi lakótelepen 800 méter hosszú 1,5 m széles rekortán borítású futópálya 
megvalósítására, melynek várható bruttó összköltsége 68 000 000 forint. 

A pályázati kiírás értelmében a 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópályák építése 
esetében a támogatás összeg az összköltség 50%-a, de legfeljebb bruttó 30 000 000 forint. 

Fentiek okán a pályázat teljes bruttó költségvetéséhez 38 000 000 forintot szükséges 
önrészként biztosítani, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) 
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a KOMÉTA részvények 
visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keret maradványa terhére 
rendelkezésre áll.  
 
A támogatás feltétele a futópálya kivitelezéséről és az önrész vállalásáról szóló jóváhagyó 
döntés, melyet a SZEOSZ részére meg kell küldeni. 
 

Kaposvár, 2021. február 24. 

 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


