
55/2021. (III. 1.) 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 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a külterületi 
közműberuházási keret terhére 1.000.000 Ft-ot biztosít A Deseda Tájvédelméért és 
Fejlesztéséért Egyesület bruttó 2.000.000 Ft összegű pályázata alapján a Deseda-tó toponári 
oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő, pályázatban megjelölt utcák vízellátásának 
tervezésére abban az esetben, ha pályázó a vállalt önrészt a pályázat eredményességének 
kihirdetésétől számított 90 napon belül Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
költségvetési elszámolási számlájára befizeti. Az összeg beérkezését követően a beruházói 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A pályázót terheli annak a kötelezettsége, hogy 
amennyiben a munka megpályáztatása során a tervezési költség meghaladja a pályázatban 
szereplő költségeket, úgy a többletköltség teljes összegét a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának számlájára soron kívül befizeti. 
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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 Polgármestere 145/2020. (XII. 1.) számú határozatával 
jóváhagyta az önkormányzati tulajdonú külterületi közterületen az élet minőségét javító 
közműberuházások és szolgáltatások támogatásáról szóló pályázati felhívást. 

A pályázati felhívásra 1 db pályázat érkezett, mely megvalósítása indokolt. A rendelkezésre 
álló keretösszeg: 1.698 eFt. A Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület a Deseda-tó 
toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő ingatlanok ivóvízellátása érdekében 
vízvezeték építéshez kért támogatást. Az első ütemben a településrész azon utcáiban kívánják 
a vezetéket megterveztetni, ahol az év nagyobb részében magas az életvitelszerűen ott élők 
aránya (Aszalói út egy része, Kiskócsag utca, Bíbic utca egy része, Fürj utca, Hattyú utca, 
Lovas utca, Hullám utca, Kapás utca, Jegenyés utca, Határ utca). A tervezés során elkészülne 
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a Deseda Csónakház épületéig tartó szakasz is, így kiváltható az épület vízellátását biztosító 
egyedi kút. A pályázathoz csatolt előzetes árajánlat alapján, a ~6000 fm vezetékre vízjogi 
engedélyezési terv elkészítésének díja eljárási díjak nélkül nettó 2.000.000 Ft+ 0% ÁFA. A 
pályázó jelenleg csak a terv elkészítéséhez kér támogatást, mert e nélkül nem állapítható meg 
a kivitelezés költsége. A beérkezett pályázat alapján az összes támogatási igény 1.000.000 Ft, 
mely rendelkezésre áll.  

 
Kaposvár, 2021. március 1. 
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