
    

67/2021 (III. 12.) 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 hozzájárul, hogy a Kaposvári 
Egyházmegye az önkormányzat tulajdonában lévő 9725/7 hrsz-ú ingatlan területén az 
Egyházmegye tulajdonában lévő Kaposvár, 9726/135 hrsz-ú, óvoda ingatlanhoz kapcsolódóan 
parkolót építsen, az alábbi feltételekkel: 
- a parkoló építéssel kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési, közműegyeztetési, kivitelezési 
feladatok elvégzése és azok költsége a Kaposvári Egyházmegyét terheli; 
- az elkészült parkolót a Kaposvári Egyházmegye térítésmentesen Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tulajdonába kell, hogy átadja, amelyről megállapodást kell kötni; 
- az elkészült parkoló karbantartása, takarítása a Kaposvári Egyházmegye feladata és költsége; 
- az építtetőnek be kell tartani a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft által kiadott 
közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat, 
- a parkoló a közforgalom elől nem zárható el. 
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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.  
 
 

A Kaposvári Egyházmegye (cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.) tulajdonát képezi a Kaposvár, 
Kecelhegyen lévő 9726/135 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan megközelítése érdekében, a 
terepviszonyokat figyelembe véve az önkormányzat tulajdonában lévő 9726/7 hrsz-ú, „kivett 
helyi közút” megnevezésű ingatlan területén parkolót kíván létesíteni az egyházmegye.  
 
A parkoló tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése és annak költsége a Kaposvári 
Egyházmegyét terheli. A beruházás befejezését követően az elkészült parkolót a Kaposvári 
Egyházmegye térítésmentesen átadja Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonába. 
 
Kaposvár, 2021. március 12. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


