
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 
 

28/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 
 
  

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
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, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1)  A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„9. § A Közgyűlés tagjai közül legalább egy foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alpolgármestert választ, további alpolgármestereket választhat.” 

  
(2)  A R. 9. melléklete az alábbi sorral egészül ki: 

 
„ 

045170  Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása 

” 
 

2. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kaposvár, 2020. június 15. 
 
 
 
 
 
 Szita Károly dr. Csillag Gábor 
 polgármester jegyző   
 
 



 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

28/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása 
 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
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. 
 
Az alpolgármesterek választásának módosítását az indokolja, hogy a módosított szabályozás 
szerint a testületnek kötelezően választania kell legalább egy foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármestert, viszont annak számát a testület belátására bízza a korábbi szabályozással 
szemben, amely csak egy ilyen alpolgármester választását tette lehetővé.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 2020. március 31. időponttal történt 
megszüntetését követően a településüzemeltetési feladatok közül a fizető parkolók 
üzemeltetését a kaposvári parkolási Kft látja el. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény értelmében a fizető parkolással kapcsolatos bevételek közvetlenül a helyi 
önkormányzatot illetik.  Emiatt, valamint a tevékenységhez kapcsolódó teljes körű Áfa 
levonási jog érvényesítése érdekében a Parkolási Kft a fizető parkolók üzemeltetését az 
Önkormányzat nevében eljárva látja el. A fentiek alapján szükséges, hogy az Önkormányzat 
tevékenységi körébe a 045170 Parkoló, garázs üzemetetése fenntartása kormányzati funkció 
kód felvételre kerüljön. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

(1) A korábbi szabályozáshoz képest a „legalább” szó beiktatásával az új szabályozás már  
nem korlátozza a Közgyűlést, hogy több foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármestert válasszon. 

(2)  Új kormányzati funkció kód felvétele a mellékletbe. 
 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatályát állapítja meg. 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 28/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 
nincs 
 

valamennyi költségvetési 
többletkiadással jár  

 
nem változnak 

 
nem jelentős 

 
nem jelentős 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: szükségessé vált a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester választásának módosítása annak érdekében,  
hogy a testület ne legyen korlátozva a megválasztott alpolgármesterek száma tekintetében, továbbá új kormányzati funkció kód felvétele vált szükségesé. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a testület kizárólag egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert  
választhatna, továbbá az új kormányzati funkció kód felvételének hiányában mulasztást követne el az önkormányzat. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 
rendelkezésre áll 
 
 
 
 

 
rendelkezésre áll 

 
rendelkezésre áll 

 
rendelkezésre áll 

 


