
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

 

43/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

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

bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül 

ki: 

 

„(8) Az e rendelet 2. számú melléklet 3. pontja – Vendéglátó ipari előkert, vendéglátó terasz – 

szerinti közterület használat esetében a vendéglátó egységek a közterületen elfoglalt vendéglátó 

ipari előkert, vendéglátó terasz területét térítésmentesen használhatják. 

(9) A (8) bekezdésben meghatározott térítésmentes használat feltétele, hogy a vendéglátóhely 

üzemeltetője a 2020. november 1. napján már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér 

fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg a 

díjmenetesség időszakában.  

(10) A (9) bekezdés szerinti, fennálló jogviszonyok igazolására a tárgyhavi, valamint az előző 

havi az állami adóhatósághoz az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező 

magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, 

járulékról és egyéb adatokról szóló bevallást köteles benyújtani a vendéglátó egység 

üzemeltetője.  

(11) A vendéglátó egység üzemeltetője a térítésmentes használat ideje alatt a teraszt köteles 

üresen tartani, vagy a vendéglátásnak megfelelően berendezni.” 

 

2. § 
 

A R. 12. § (8)-(11) bekezdései hatályát vesztik. 
 

3. § 
 

(1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba, 

rendelkezéseit 2020. november 1-től kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 2. §-a a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott védelmi intézkedések megszűnésének napján lép hatályba. 
 

Kaposvár, 2020. november 20. 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor  

 polgármester jegyző  



 
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI.20.) önkormányzati 

rendeletének  

 

Indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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.  

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 8. §-a tartalmazza a vendéglátó üzletben való tartózkodás 

szabályait, többek közt azt, hogy vendéglátó üzletben fogyasztási céllal tartózkodni tilos. Ez a 

rendelkezés hátrányosan érinti a vendéglátó üzletek üzemeltetőit az elvitelre alkalmas ételek kiadása 

és szállítása esetén a csökkenő, az ezt nem vállaló vagy melegételt nem forgalmazó üzletek esetén a 

megszűnő vendégforgalom miatt. Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. 

§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az 

önkormányzat a teraszok által elfoglalt közterületeket térítésmentesen biztosítsa a vendéglátóhelyek 

üzemeltetői részére.  

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A térítésmentes időszakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezés, mely a térítésmentes időszakra vonatkozó kedvezményt 

helyezi hatályon kívül. 

 

3. §-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet címe: Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletről 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A vendéglátó teraszok 

díjmentességével a vállalkozók 

terhei csökkenthető a pandémia  

ideje alatt. 

 

A költségvetési bevételek 

csökkennek. 

Nincs Nem jelentős nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  

A járványügyi korlátozások miatt a vendéglátó egységek forgalma nagy mértékben visszaesik, csak házhozszállítással szolgáltathatnak. A téli teraszok közterületen tartása 

a veszélyhelyzet ideje alatt ne járjon többletköltségekkel a vállalkozóknak. 

 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:   
a vendéglátó egységek üzemeltetőinek gazdasági helyzete romlik, veszélybe kerül a tevékenységük folyamatos fenntartása ebben a rendkívüli helyzetben. 

 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. 

 

 

 

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. 

 

 

 


