
76/2021. (III. 26.) 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 az 57/2020.(VI.15.) Kaposvár
Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozat 11.) pontja az alábbiak szerint
módosul:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a 2019/2020-

as  TAO  pályázata  keretében  a  Kaposvár,  Pécsi  utca  4.  szám  alatti  Stadion  felújítási  és

beruházási  feladatainak  megvalósításához  (hangosítás,  LED-fal  beszerzés,  játékos  kijáró

felújítása,  öltöző  és  folyosók  padlóburkolat  csere,  térkő  és  vakolat  felújítás,  műszaki

engedélyezés,  valamint  engedélyezési  és  kiviteli  tervek)  bruttó  41.875.349  Ft  önerőt  biztosít,

amennyiben  a  feladatokhoz  szükséges  TAO  támogatás  feltöltését  a  tulajdonosok  és  üzleti

partnereik teljesítik.  
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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  Labdarúgó Kft a 2019/2020. évi TAO pályázat keretében bruttó 388,5 millió Ft
összegű tárgyi eszköz beszerzésre és beruházás megvalósítására nyújtott be igénylést a Magyar
Labdarúgó Szövetség felé. A teljes program megvalósításához 119 millió Ft önrész szükséges,
melyből a korábbi önkormányzati döntés alapján a pályacsövezés, öntözés és fűtés kiépítéséhez
szükséges 58.492.050 Ft önerő biztosításáról született döntés. A Kaposvári Labdarúgó Kft szinte
a  teljes  TAO  program  megvalósításához  szükséges  önerőt  már  összegyűjtötte,  emiatt  a
beruházási,  felújítási  feladatok  megvalósítási  ütemezéséhez  igazodva  kezdeményezte  az
Önkormányzatnál a támogatási jogcím módosítását, annak érdekében, hogy a már folyamatban



lévő  feladatokhoz  szükséges  önerő  rendelkezésre  álljon.  A  fentiek  alapján  a  pályafűtéshez
szükséges 58.492.050 Ft nettó önerő helyett a hangosítás, a LED-fal beszerzés, a játékos kijáró
felújítása,  az  öltöző  és  folyosók  padlóburkolat  csere,  a  térkő  és  vakolat  felújítás,  a  műszaki
engedélyezés,  valamint  az  engedélyezési  és  a  kiviteli  tervek  megvalósításához  szükséges
32.972.716  Ft  önerő  biztosítását  javasolom,  mely  szponzori  szerződés  keretében  bruttó
41.875.349 Ft  önkormányzati  hozzájárulást  jelent.  Az önkormányzati  tulajdonon végrehajtott
beruházási  és felújítási  feladatok műszaki  felügyeletére illetve a  fenntartási  időszakot  követő
tulajdonjog átadására vonatkozó feltételek a Kaposvári Labdarúgó Kft-vel kötendő szerződésben
kerülnek rögzítésre.

Kaposvár, 2021. március 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester           jegyző
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