
81/2021. (IV. 6.) 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 feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában és az Együd Árpád Kulturális Központ (7400 Kaposvár, Nagy 
Imre tér 2.) vagyonkezelésében lévő kaposvári 351/12 hrsz-ú, természetben a 7400 Kaposvár, 
Nagy Imre tér 2. szám alatt lévő Agóra épületének 3. szintjét az intézmény vagyonkezeléséből a 
tulajdonos visszaveszi és annak nettó 364 m2 nagyságú területét kizárólagos használatra a 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére bérbe adja és a bérleményhez tartozó infrastruktúra (mosdók, 
kiszolgáló helyiségek, lift, stb.) használatát biztosítja az alábbi feltételekkel: 

- a bérleményben a GINOP-3.1.6-20-2021-000001 azonosítószámú projekt keretében 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel 
kötendő együttműködési megállapodása alapján digitális tudástér alakítható ki 
2021.október 1. és 2023. március 31. között; 

-  a digitális tudástér működéséhez szükséges szakmai költségek a Digitális Jólét Nonprofit 
Kft-t terhelik;  

- a kizárólagosan használt helyiségcsoport bérleti díja, valamint a bérleményhez tartozó 
infrastruktúra (mosdók, kiszolgáló helyiségek, lift, stb.) használatával kapcsolatos 
költségek együttes díja 1.819.773,- Ft/hó + Áfa, mindösszesen 2.311.112,- Ft/hó, amit 
számla ellenében minden hó 5. napjáig előre köteles a bérlő megfizetni.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
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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 GINOP-3.1.6-20-2021-00001 projekt digitális tudást megosztó, élményt nyújtó 
tudásélményközpontok létrehozását tűzi ki célul.  
A magyar kormány 2021/2020 (XII.24.) számú határozata alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
megvalósítója lesz a GINOP-3.1.6-20-2021-00001azonosítószámú „Digitális Élményközpontok 
hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című kiemelt projektnek. 
A projekt megvalósítási időtartama: 2021. október 1. – 2023. március 31. A fenntartási időszak: a 
projekt elszámolásának elfogadását követő 5 év.  
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Kaposváron az Agóra épületében valósul meg a digitális élményközpont a DJN Kft és 
Önkormányzatunk együttműködése alapján. A finanszírozás a projektből történik, 
Önkormányzatunk a helyszínt biztosítja bérleti díj ellenében. A bérleti díj megállapítása Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozatában foglalt díjtétel 
alapján, az épületrésszel kapcsolatos üzemeltetési költségek (rezsi, személyes közreműködés díja) 
a tényadatok figyelembevétel történt. 
 
Kaposvár, 2021. április 6. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


