
79/2021.  (III.  31.)  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,  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:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere  úgy határozott, hogy  a  Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. között 2012. július 4-
én a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1.
napjától  hatályos  közszolgáltatási  szerződésnek a  helyi  autóbusz  közlekedési
menetrendre vonatkozó, 9. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:              Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:           azonnal 

2. Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  úgy  határozott,  hogy  a  helyi  autóbusz
közlekedési menetrendet a határozat meghozatalától számított 30 napon belül a beérkező
lakossági észrevételeket figyelembe véve felülvizsgálja.

Felelős:              Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:           2021. április 30.

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  Közlekedési Központ átadása után a helyi járatos közlekedés modernizációjának
folytatása  érdekében  szükségessé  vált  a  helyi  járatos  szolgáltatás  megújítása  is.  A
városszerkezeti változásokhoz igazodva az új menetrenddel olyan városrészeket is összekötnek,
amelyek korábban átszállás nélkül nem voltak megközelíthetők, így még egyszerűbbé teszik a
közlekedést az utasok számára. A szakemberek, a civil szervezetek és az utasok véleményét is
figyelembe véve egy ütemesebb, átláthatóbb és utasbarátabb helyi közlekedési rendszer került
kidolgozásra. 



A  2021.  március  1-től  hatályos  menetrend  alkalmazása  a  megváltozott  utazási  igények
kiszolgálása, az utasok és a szolgáltatást végzők egészségének megóvása, valamint a Szolgáltató
veszteségének minimalizálása érdekében szükséges.

Kaposvár, 2021. március 31.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester           jegyző
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