
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

 

12/2020. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete 

 

Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) 

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) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § első mondatának helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § A tó és a tóhoz tartozó műszaki létesítmények kezelője a Kaposvári Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft..” 

 

(2) A R. 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § A tavon csak közüzemi és engedéllyel rendelkező motorcsónakok, továbbá a Kaposvári 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett kikötőkben bérleti szerződés alapján 

tárolt csónakok közlekedhetnek.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. március 25. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

12/2020. (III. 25.) 

önkormányzati rendeletének indokolása 

 

a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Általános indokolás 

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet 1. §-ában 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. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága üzemelteti a Deseda tavon kialakított 

csónakkikötőket, mely feladatot 2020. április 1. napjától kezdődően a Kaposvári 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. veszi át. Mivel a Deseda tavon kialakított csónakkikötőket 

üzemeltető intézmény 2020. március 31-el jogutód nélkül megszűnik, ezért a rendelet 

módosítása halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő feladat. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Technikai jellegű módosítás, a Városgondnokság szövegrész kikerül a normaszövegből, és 

helyette a feladatot átvevő szerv neve kerül be. 

2. §-hoz 

A rendelet hatályát állapítja meg. 

 


