
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

 

16/2020. (IV. 24.) 

önkormányzati rendelete 

 

a 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, figyelemmel a 

koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 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 Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

2. § 

 

 

E rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Kaposvár, 2020. április 23. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 16/2020. IV. 24.) önkormányzati rendelethez 

 „Melléklet az 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

A Deseda tavon közlekedő vízijárművek használatáról 

 

1.  A tározón csak biztonsági követelményeknek megfelelő és esztétikailag sem 

kifogásolható járművet szabad használni. 

2.  Gumiból vagy textíliából készült jármű biztonsági okok miatt nem közlekedhet. 

3. A jármű belső részén el kell helyezni egy kisméretű táblát, melyen fel kell tüntetni a 

tulajdonos nevét, címét. A jármű külső felén mindkét oldalon fel kell tüntetni a 

csónaktest alapszínétől eltérő színnel, 20 cm-es betűnagysággal a jármű kikötői 

azonossági számát. 

4. Csónakot és egyéb vízi járművet tárolni éves bérleti díj ellenében a következő 

kikötőhelyeken lehet: 

 

 Kikötő sorszáma:  Kikötő helye:  Férőhely: 

 I.  67-es úttól délre 200 méterre a keleti parton  60 

 III/A.  Toponári öböl  36 

 III/B.  Toponári öböl  36 

 IV.  Füredi szőlőhegy alatt  40 

 

5. A Deseda tavon kialakított csónakkikötők éves bérleti díja egységesen nettó 

17.323,-Ft+ÁFA/év, amely magában foglalja a kikötők folyamatos karbantartási 

költségét és a felújítások költségének egy részét. A bérleti díj ellenében a bérlőnek 

kikötési lehetőséget biztosítunk, melyben őrzés nem szerepel.  

 

6. A Deseda tavon üzemeltetett csónakkikötők az érvényes kikötőbérleti szerződések 

lejártával az alábbi szempont szerint kerülnek bérbeadásra. Előnyt élveznek az 

alábbi sorrendben: 

- a bérlők, 

- a kikötő környékén zártkerti ingatlannal rendelkezők, 

- a kaposvári lakosok. 

 

7. A vízen általában evezős csónakok használhatók. Vitorlával felszerelt vízi jármű a 

csónakkölcsönzőkben tartható. A vitorlás eszközök száma 20 darab. 

8.  A csónakkikötő stégeket az üzemeltető tartja karban. 

9. A Deseda víztározón létesült kikötők kedvtelési célú kikötők, sport és kedvtelési 

célokat szolgálnak. 

10. A kikötőket az üzembentartón kívül csak az érvényes kikötőbérleti szerződéssel 

rendelkezők, illetve a vízi mentőszolgálat használhatja. 

11. A kikötőket maximum 8 személy szállítására alkalmas vízi járművek használhatják. 

12. A kikötőt illetéktelenül használók járművét, vagy az illegális helyen kikötött járművet 

az üzemeltető jogosult a jármű tulajdonosának költségére elszállíttatni. 

13. Vízi járművet csak az erre a célra szolgáló kikötő-berendezéshez szabad kikötni. 

14. A kiselejtezett hajót a tulajdonos 15 napon belül köteles a kikötőből eltávolítani. 

15. A víz szennyeződéséről a szennyezést okozó köteles a kikötő üzemeltetőjét értesíteni. 

16. Aki a kikötő használata közben kárt okoz, köteles azt a kikötő üzemeltetőjének 

bejelenteni. 

 



Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

16/2020. (IV. 24.) 

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 üzemeltette a Deseda tavon kialakított 

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

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vette át. A csónakikötőket bérleti szerződés megkötésével, 

bérleti díj ellenében tudják használni a csónakos horgászatot kedvelők. A 2015-2016. évben a 

bérleti díjak nem emelkedtek, ezt követően évente az inflációt követő áremelést hajtottunk 

végre. A 2018-as és a 2019-es évben bruttó 6,8 millió forint, valamint bruttó 9,5 millió forint 

értékben kikötőfelújítást végeztünk. 2020-ban 26 csónakkikötőre vonatkozó bérleti szerződés 

lejár ezért a rendelet módosítása halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő feladat. A 

szolgáltatás színvonalának emelése, a lejáró bérleti szerződések száma, valamint a felújított 

csónakkikötők állapotának megőrzése indokolja a mindenkori inflációs rátát meghaladó 

díjemelést. 

 

1.§-hoz 

A rendelet mellékletének módosulását tartalmazza. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályát állapítja meg. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet címe: a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 

nincs 
díj bevétel növekedés  

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jelenlegi díjtételek nem igazodnak a piaci kereslethez. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat költségvetési bevételektől esne el. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 

 


