
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

 

11/2020. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete 

 

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI. 17.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(8) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Kaposvári Parkolási Korlátolt 

Felelősségű Társaság a parkolási díjból, pótdíjból eredő jogviták rendezése érdekében, 

nemperes eljárások során meghatalmazottként eljárhat.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.  

 

Kaposvár, 2020. március 25. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 

 



2 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

11/2020. (III. 25.) 

önkormányzati rendeletének indokolása 

 

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Általános 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) bekezdés 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 Közgyűlés 2020. január 30-i ülésén tárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város 

Városgondnokságának jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az önkormányzati 

közfeladatok gazdasági társaságok útján történő ellátásáról szóló előterjesztést. Kaposvár 

Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozatával 2020. 

március 31-ei hatállyal megszüntette Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát. Az 

intézmény megszüntetését követően a fizető parkolók üzemeltetését a Kaposvári Parkolási 

Kft. látja el az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A parkolási 

bevételek beszedéséhez kapcsolódó nem peres eljárások esetében meghatalmazottként a cég 

fog eljárni, amely meghatalmazással a rendelet 16. §-a kiegészítésre kerül. Mivel a parkolási 

feladatok ellátását végző intézmény 2020. március 31-el jogutód nélkül megszűnik, a rendelet 

felhatalmazást szabályozó rendelkezés beiktatásával történő módosítása halasztást nem tűrő, 

azonnali intézkedést igénylő feladat. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A parkolási bevételek beszedéséhez kapcsolódó nem peres eljárásokra vonatkozó 

meghatalmazást tartalmazza. 

 

2.  §-hoz 

 

A rendelet hatályát tartalmazza.  

 


