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Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza.
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, a kollégáit
és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel mai munkájukat.
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. Elmondta,
17-en úgy vannak jelen, hogy van egy hiányzó a mai képviselő-testületi ülésen, de örömét
fejezte ki, hogy végre teljes lesz – ilyen még a város történetében nem fordult elő – a képviselőtestület ülése. Köszöntötte Felder Frigyes képviselő urat a Közgyűlésen. Ahhoz, hogy
gyakorolni tudja képviselői munkáját esküt kell tennie. Felkérte a legfiatalabb Bereczki Dávid
képviselő urat az eskü szövegének előmondására. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére
álljanak fel.
Eskütétel
Szita Károly polgármester gratulált képviselő úrnak, jó munkát kívánt. Mielőtt a
napirendekről döntenek kettő napirendi kiegészítésre is érkezett javaslat és dönteniük kell, hogy
ma tárgyalják-e meg egyáltalán, vagy egy későbbi időpontban. Azt követően dönteniük kell egy
napirend utáni felszólalásról is, melyet dr. Nadrai Norbert József képviselő úr terjesztett be.
Felder Frigyes képviselő úr klímavészhelyzet megállapításáról készített egy előterjesztést.
Javasolta, hogy ne tárgyalják meg ezt az előterjesztést, melynek két oka van egyrészt nincs
vészhelyzet, másrészt a februári Közgyűlésen a klímavédelmi akciótervük kiegészítését hozzák
be előterjesztésként, akkor tárgyalják meg majd és arra kérte képviselő urat, hogy akkor vegyen
részt majd ebben a vitában. Javasolta, hogy most ne vegyék napirendre, kérte szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 4990
Száma: 20.01.30/0/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 08:05
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület az előterjesztés napirendre vételéről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
5
12
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
29.41
27.78
70.59
66.66
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00
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1/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Felder Frigyes önkormányzati
képviselő által kezdeményezett, a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó
teendőkről szóló előterjesztést nem veszi fel napirendjére.
Szita Károly polgármester szintén képviselő úrtól egy másik előterjesztés, a krízishelyzetbe
jutott nők és gyermekek védelme érdekében kialakított krízislakások létrehozása. Jegyző urat
kérte meg, hogy tájékoztassa a testületet ebben mi a teendőjük, ennek alapján döntenek a
napirendről.
dr. Csillag Gábor jegyző ennek a feladatnak az ellátására van létrehozva a Borostyánvirág
Anyaotthon 40 férőhellyel. Jelenleg most két szabad férőhely van, ez a probléma gyakorlatilag
megoldott, illetve Kaposvár környékén van más ilyen anyaotthon is. Az áldozatvédelem
rendőrségi feladat, az áldozatsegítés pedig a Kormányhivatal feladata, így ez nem
önkormányzati hatáskör.
Szita Károly polgármester az elhangzottak értelmében megoldott ez a probléma. Javasolta,
ne vegyék napirendre az előterjesztést. Kérte szavazzanak.
Szavazás eredménye
#: 4991
Száma: 20.01.30/0/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 08:06
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület az előterjesztés napirendre vételéről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
5
12
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
29.41
27.78
70.59
66.66
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

2/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Felder Frigyes önkormányzati
képviselő által kezdeményezett, a családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott nők és
gyermekek védelme érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról szóló előterjesztést nem
veszi fel napirendjére.
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Szita Károly polgármester kérte, hogy vegyék fel napirendre
- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati
határozatának módosításáról szóló előterjesztést, és
- a Kérdés napirendet.
Illetve kérte, hogy hallgassák meg napirend utáni felszólalóként dr. Nadrai Norbert József
képviselő urat.
Szavazás eredménye
#: 4992
Száma: 20.01.30/0/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 08:07
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a napirendről és a napirend utáni hozzászólásról az alábbiak szerint
szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
1
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
94.12
88.88
5.88
5.56
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

3/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette
napirendjére
- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának
módosításáról szóló előterjesztést,
- valamint a Kérdés napirendet.
1.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József
önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét.
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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3. Előterjesztés
Kaposvár
Településrendezési
eszközei
jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Fóris Viktória városi főépítész

módosításának

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi
Programjának módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának jogutód nélküli
megszűnéséről, valamint az önkormányzati közfeladatok gazdasági társaságok
útján történő ellátásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.)
önkormányzati határozatának módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
7. Kérdés
Zárt ülésen:
8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
9. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
10. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
12. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
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14. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
15. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
16. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
17. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal
kapcsolatos magatartás miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító
határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő:
Borhi Zsombor alpolgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester „Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az év legfontosabb
előterjesztése következik, mint mindig ilyenkor az év elején a költségvetés, a 2020. évről szóló
költségvetésnek a megtárgyalása, majd annak az elfogadása. Egyetlen salátaszerű módosító
csomag érkezett be dr. Nadrai Norbert József képviselő úr módosító csomagja, ez is fent van a
gépükön, ami a költségvetéshez érkezett. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy kivétel nélkül
mindegyiket a Pénzügyi és Jogi Bizottság is elutasította és nem javasolja elfogadásra.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért nem mondtam ma napirend előtti hozzászólást, mert azt gondoltam, és szerintem ez így
helyes, hogy inkább a költségvetés kapcsán mondom el mindazt, amit fontosnak tartok és
szeretném felhívni Önöknek is és a kaposváriaknak is a figyelmét arra, hogy mi az, ami 2020ban előttünk álló feladatként megjelenik ma a képviselő-testületi ülésen.
Kedves Hölgyek, Urak!
Szuper évünk lesz, ezzel tudom kezdeni a költségvetésnek a tárgyalását és ennek szeretnék
tartalmat, és alapot adni most a szóbeli kiegészítésem kapcsán. Ez az év, amikor messzire
tekintünk, 2030-ig és elkezdjük a város polgárainak a felhatalmazásával azt a programot
megvalósítani, amelyre ők kértek bennünket. 4 pillére van ennek a programnak, az egyik a
gazdaság, a gazdaság erősödése, a másik a családpolitikánk, népesedésről szóló feladataink, a
harmadik az egészségről szóló feladataink, egészséges Kaposvár, egészséges kaposváriak
címmel. A negyedik pedig a környezetvédelemről, klímavédelemről, energia hatékonyságról,
energiagazdálkodásról szóló fejezet. Ezt a munkát kezdjük el, mind a négy fejezet 2020 évi
feladatai megtalálhatóak itt a költségvetésben. A célunk az 2020 esetében is, hogy a
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kaposváriak lépjenek egyet előre, jobban éljenek, ez az ami vezérel bennünket a költségvetés
tárgyalásakor és ennek elfogadásakor. Nem titkolom azt a stratégiai célunkat, amelyet jómagam
több kaposvári biztatására is kitűztem magam elé és szeretném, hogyha ezt Önök is magukénak
tekintenék, hogy 2030-ig Kaposvár a Dél-dunántúli régió vezető városa legyen. Ez egy nagyon
fontos identitását, de ugyanakkor tartalmát is megjelenítő mondat, amelyért persze sokat kell
tennünk. A célok elérésének és céljaink elérésének érdekében kell végrehajtanunk ezt a négy
pilléren nyugvó várospolitikai programot, amely az „Összetartozunk” címet viseli, ezzel
fogadták el a kaposváriak. Nézzük az első elemét, mi jelenik meg a gazdaság esetében a
költségvetésben, ami az első elemét jelenti ennek a programnak.
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Elkezdjük 2020-ban Kaposvár újraiparosítási programját. Nem kívánok túlzottan elidőzni ezen,
de olvassák el kicsit a történelmet, hogy mi is az iparosodásnak, az iparosításnak magának a
történelme és láthatják, hogy négy szakasza van, ebből a negyedik évben vagyunk most jelen
pillanatban. De elég, hogy csak annyit mondok, ha visszaemlékeznek miről szólt a XIX. század.
A XIX. század a szénről szólt, miről szólt a XX. század, a XX. század az az olajról szólt, miről
szól a XXI. század, magas hozzáadott értéket képviselő tudásról, és ezeknek a termékekben
való megjelenítéséről. Robotika, informatika, nem akarom tovább sorolni. Erről szól és olyan
innovációt ösztönző környezet kialakítását kezdjük el ebben az esztendőben, amelyben a
vállalati fejlesztési igények találkozni fognak az egyetemi kutatásokkal. Az nem járja, hogy a
kettő nem találkozik. Az egyetemeknek mindig szolgálnia kell azt, amire szüksége van az
életnek, a gazdaságnak és szerintem ezt sikerült ebben az évben úgy összehoznunk, hogy el
fogjuk tudni indítani. Célunk a város tőkevonzó képességének és adóerejének a javítása is,
mégpedig azért, hogy a kaposvári gazdaság képes legyen a magasabban képzett munkaerőt is
megtartani. Ez a mondatom azt a célt szolgálta, amiről beszéltem. Ez megjelenik egyébként a
helyi költségvetésünkben is, láthatják, hisz növeltük a helyi adóbevételeinket 6 %-kal, ez egy
óvatos becslés, vagyis ez is jelzi azt, hogy a gazdaság további erősödésével és növekedésével
számolunk Kaposváron, csakúgy, mint az előző években, ahogy növekedett. Elkezdjük ebben
az évben itt városunkban az iparközpontú modellnek a kialakítását. Szükség is van erre, mert
nem ez jellemző ma Kaposváron. Néhányat szeretnék felsorolni, de majd ha a költségvetést
elolvassák, láthatják, hogy mi valósul meg ebből ebben az esztendőben Kaposváron. Mi az,
amely ezen célkitűzést segíti elérni, és ebben a mi költségvetésünk is ott van mögötte. Ennek
egyik lépése, hogy ez év szeptemberétől a Kaposvári Egyetemen elindul a villamosüzemmérnök képzés, óriási dolog ez, nagyon régóta vártunk már erre a pillanatra. Már ebben
az esztendőben a dombóvári úton lévő új ipari parkunkban egy új gyár épül a Heros Zrt. építi
meg a tűzoltó- és mentőautó szervízelő és gyártó gyárát. Ott mellette közvetlenül egy oktatási
és innovációs központot is építünk, ez 433 millió forintba kerül, benne van a
költségvetésünkben láthatják. Ez minden szupertechnikával felszerelt oktató intézmény
közvetlenül a gyár mellett, itt fognak majd gyakorlati oktatásra járni a fiatal leendő mérnökeink
és a szakközépiskolába járó diákjaink, mindent megtanulnak, amit a világon meg lehet és meg
kell tanulni. Optimisták vagyunk, ebben az évben a füredi út mellett épül az ipari parkunk és át
is fogjuk adni, azért mert ide is befektetőket várunk. Így kettő ipari parkunk lesz már
Kaposváron, amit ajánlani tudunk a hozzánk érkezőknek. Munkásszállót építünk Kaposváron,
355 millió forintot találnak meg a költségvetésben, mondhatnám ezt munkáshotelnak is, mert
magasabb színvonalú lesz. Ezt a Virág utcában fogjuk megépíteni, egyszerűen azért, mert az
újraiparosítási program azt is jelenti, hogy többen fognak dolgozni és magasabbak lesznek a
keresetek. Erről szól egyébként az egész, magasabb keresetek és mindenki dolgozzon, aki
dolgozni akar. Ez az újraiparosítás, mert ezt hozza magával a technológia váltás, ami itt van.
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Talán ezt a két üzenetet az elején kellett volna mondanom, a magasabb jövedelmeket és
dolgozzon mindenki, aki dolgozni akar. A teljes foglalkoztatottsághoz már nagyon közel
vagyunk, de még nem értük el és a célunk az, hogy elérjük. Nagyon sokan dolgoznak nálunk
nem kaposváriak a város környékén élők, és amikor munkásszálló építését terveztük felmértük
a kaposvári igényeket, vállalkozásokat, abból jött ki, hogy álljunk neki, mert szükség van rá.
Folytatódik a 67-es útnak az építése, már így is áldás, ami megépült eddig tisztelt hölgyek és
urak. Folytatódik a következő esztendőben, mégpedig a kaposfüredi elkerülő
négynyomosításával és a Látrányi szakaszon pedig remélem, hogy hamarosan elkezdődik a
területszerzés is. Néhányat soroltam fel csak az idei költségvetésünkben szereplő tételekről. A
gazdasághoz tartozik tisztelt hölgyeim és uraim a turisztika is. A turisztikát is gazdaságfejlesztő
ágaink közzé soroltuk fel, de a turisztikát mi nem úgy képzeltük el, hogy a turistáknak nyújtsunk
szolgáltatást, hanem úgy, hogy a turisztika elsősorban a város polgárairól kell, hogy szóljanak,
a város polgárai kell, hogy élvezzék gyümölcseit és ebből gyarapodhassanak akár
kereskedelemben, akár vendéglátásban akár másban. Épp ezért ebben az évben újabb turisztikai
beruházásaink lesznek, szintén megtalálják a költségvetésben. Dorottya-ház felújítása, a volt
Csokonai fogadó, amiről beszélek, a Levéltár felújításának neki állunk, a Nostrát tavaly
lebontottuk, most azt beépítjük, Bencés Apátság rekonstrukciója is elkezdődik. Ha sikeres lesz
a pályázatunk, kint van a közbeszerzés, akkor ebben az évben elkezdjük a Deseda Kempinget
megépíteni, ez egy négycsillagos kemping lesz. 131 millió forintot találnak meg a
költségvetésben, megrendeltük a tervet egy négycsillagos superior szálloda építésének a városi
fürdő melletti területen. Ez egyébként sportturisztikai szempontból is rendkívül fontos, hogyha
nemzetközi versenyeket akarunk rendezni. Szintén csak néhányat soroltam fel ebből a
fejezetből. Nézzük, hogy mit tudunk tenni és mi jelenik meg a másik nagyon fontos
pillérünknél, a népesedésnél. Gyarapodó Kaposvárért mi az, amit tudunk tenni 2020-ban. A
gazdasági válságot legyőzte ez a város, a város polgárai, egész biztos vagyok benne, hogy a
demográfiai válságot is le fogjuk tudni győzni. Épp ezért az a célunk, hogy 2030-ig többen
szülessenek, mint ahányan itt hagynak bennünket, ez a célkitűzés, a céldátum, és ez a cél, amit
el kell, hogy érjünk. Annak érdekében egy átfogó családtámogatási rendszert dolgozunk ki
ebben az évben, még ennek az évnek az első felében, melynek lényege, hogy megkönnyítsük a
gyermekvállalást és a gyermeknevelést. Ennek rendeljük alá, ennek az átfogó családtámogatási
rendszernek az elkészítését. Kutatások azt mondják, hogy a gyermekvállalást három tényező
befolyásolja, a biztos munkahely, a biztos otthon és a település környezete. Milyen az ovi,
milyen a bölcsi, van-e játszótér, lehet-e tanulni úszni, lehet-e tanulni korizni, milyen a
hangulata, milyen lehetőséget tud nyújtani az édesanyának, az édesapának, rajtuk keresztül a
kisgyereknek, vagy fordítva, a kisgyereken keresztül az édesanyának, édesapának. Mi ezeknek
a főszempontoknak a meglétéhez fogunk segítséget nyújtani. 18. pontból áll ez a program és
még az év első felében szeretném Önök elé beterjeszteni. Ez áll a saját otthon megteremtésének
a támogatásából, az újabb védőoltások - megtalálják a költségvetésben a jövő héten jelentjük
be, egy újabb védőoltást fogunk támogatni -, támogatásán át a kommunális és adócsökkentésen
keresztül, a bölcsődék, óvodák hosszabb nyitva tartásáig. Újabb játszóteret is építünk ezen
program keretén belül 2020-ban is, a Cseri parkban kezdünk el egy játszóteret építeni és újabb
bölcsődéket is építünk, illetve férőhelyeket bővítünk 2020-ban. Ezt, ha figyelmesen olvasták a
táblákat, megtalálják a költségvetésben. Új bölcsődénk lesz az Irányi Dániel utcában a belső
tömbben az óvodának a helyén. 500 millió forintért építjük meg ezt az új bölcsődét, ez egy
három csoportos bölcsőde lesz és egy csoporttal bővíteni fogjuk a Tulipános Bölcsődét, erre
pedig 60 millió forintot fogunk költeni. Hál’ Isten 2019-ben is többen születtek, mint 2018-ban
és reméljük ez a tendencia folyamatos lesz, és ez az, amelyik megadja számunkra azt az erőt,
de ugyanakkor azt a feladatot is, hogy készüljünk a bölcsődékben is. Egészséges Kaposvár, ez
a harmadik pillére az évtized várospolitikai programjának, amelynek a célja az, hogy 2030-ra
Kaposváron élők legyenek az országban az egyik, ha nem a legegészségesebb városi polgárok.
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Ez a cél, amit kitűztünk magunk elé és ezt a munkát elkezdjük ebben az esztendőben. Nehéz
helyzetből indulunk tisztelt hölgyeim és uraim. A kaposvári népességet is kedvezőtlen
demográfia jellemzi, mint ahogy az országban mindenütt, de ez mindenhol jelentős
betegségteherrel is jár. Ezért tűztük ki ezt a programot is, amiből mi csak annyit akarunk
elmondani, megmondani a kaposváriaknak, és javaslatot és tanácsot adni nekik, hogy
maradhatnak egészségesek. Ez a lényege gyakorlatilag ennek a programnak, felhívni a
figyelmet, hogy maradhatsz egészséges, mit kell tenned annak érdekében, hogy egészséges
maradjál. Erről szól ez a program és hiszek benne, hogy eredménnyel. A leggyakoribb
megbetegedések nálunk az életmóddal szoros összefüggést mutató szív- és érrendszeri
betegségek, a daganatos betegségek és a légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere
rendellenességek. Az a döbbenet ezekben a betegségekben az orvosok és a hozzáértők szerint,
hogy ezek a vezető megbetegedések és a halálozások közös jellemzője, hogy megfelelő, más
életmóddal, egészséges szokások kialakításával az előfordulásuk nagyon jelentősen
csökkenthető. Ez az, amely azt mondja, hogy nem lehet fontosabb dolgunk, mint az, hogy azt
a lehetőséget tudjuk önmaguknak és családunkban biztosítani, hogy egészségesek maradjunk.
Ezért indítjuk el ezt a programot és minden segítséget megadunk, aki ennek érdekében tenni is
akar, azért is többek között, mert városunkban nagyon jellemző a mozgásszegény életmód. Nem
is hiszik el, hogy milyen statisztikák jelentek meg egyrészt, másrészt pedig az is jellemző
városunkra, hogy nem szívesen járunk népegészségügyi szűrésekre és nem veszünk részt
ezeken a megelőzést is szolgáló vizsgálatokon. Kaposvár ebben az esetben is mérföldkőhöz
érkezett, meg vagyok róla győződve. Ebben az évben, 2020-ban Gondolj a szívedre, a szív
egészségének az éve lesz, erről fognak hallani nagyon sokat és erről fogunk egy olyan pozitív
kampányt indítani, amiben nagyon sok minden lesz és megmutatni a kaposváriaknak, hogy mi
az amit tennünk kell, mi az amit tegyünk annak érdekében, hogy a legfontosabb motor az jól
működjön. 100 éves, 110 éves korunkban is, mert nem lehet e tekintetben kisebb a célunk.
Mivel mozgásszegény életmódot is élünk tisztelt hölgyeim és uraim, de – nem ennek a
programnak a része, hisz infrastruktúrát mindig javítottunk – folytatjuk az orvosi rendelő
felújítási programunkat is, újabb védőoltást vezetünk be ebben az évben, megtartjuk a
gyermekeink úszás és korcsolya oktatását, kerékpárút építési programot kezdünk el, 617 millió
forint, ha emlékeim nem csalnak, ennyi van magában a költségvetésben. Kajak suli indul a
városligetben, erről még nem hiszem, hogy hallottak, Borhi Zsombor alpolgármester úr lesz az
elsőevezős, akkor, amikor elindítja a kajak sulit.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Városligeti futókört ismerik ugye? Nem futottak még ott, akkor javaslom, hogy tegyék meg.
Egy újabb ilyet építünk 1km hosszan, a Cseri parkban épül ebben az évben egy új futókör. Ez
is a lehetőséget kívánja biztosítani a kaposváriaknak, hogy legyen hol futni. Ezentúl 4 műfüves
pálya épül, 2 kondi park, 6 kosárpálya, ezek grundok lesznek és a kortalan torna is folytatódni
fog 10 millió forintért. Ezek szintén a lehetőséget adva meg gyereknek, középkorúnak és
idősnek. Utolsó ilyen pillér a költségvetésünkben az az energia, klímavédelem ezzel együtt
összefüggésben a környezetvédelem, mindaz, ami a teremtett világról szól, és itt van a
környezetünkben, aminek a megóvására vállalkozunk már hosszú évek óta egyébként
Kaposváron, de kiemelt célként emeltük be, mert magam rendkívül fontosnak tartom. Energia
függőségünk csökkentése ez összefügg mindazzal, amiről a korábbiakban beszéltem. Tavaly
arról döntöttünk, amikor a várospolitikai programot a kaposváriak elfogadták, és megtiszteltek
a bizalmukkal, hogy folytathatom ezt a munkát, hogy Kaposvárt klímatudatosan fejlesztjük. Ez
egy nagyon fontos mondat tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon sok minden benne van, nem
akarom most ezt Önöknek részletesen kifejteni, majd látni fogják a februári előterjesztés
kapcsán, hogy mi mindent tartalmaz ez a kijelentés. Azért, hogy ne csak szavakat mondjunk,
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mert nem a leghangosabbak a legnagyobb klímavédők ezt gondolom, hogy nem kell Önöknek
mondani. Pontosabban lehet azt mondani, hogy a leghangosabbak azok soha nem a legnagyobb
klímavédők, hanem a tettek határozzák meg azt, hogy ki mit tesz a teremtett világ megóvásáért,
ki mit tesz a klímáért, ki mit tesz a közvetlen és tágabb környezetünk megóvásáért is. Ezért mi
nemzetközi mércéket kerestünk és nemzetközi összehasonlításban szeretnénk megmérni
magunkat. Nem a szöveg az, amelyik számunkra fontos, hanem az a mögött levő szám, az a
mögött levő tett, hogy milyen eredményt tudott hozni. Ezért két jelentős szövetséghez is
csatlakoztunk, nem mindegyik Megyei Jogú Város tette ezt meg. Az egyik egy Európai
szövetség, ez a Polgármestereknek a Szövetsége, mindegyiknek tagja vagyunk, és nekünk
évente jelentéseket kell küldenünk, hogy hogy állunk a vállalt mutatók tekintetében. A másik a
világ egyik legnagyobb NGO-ja, a világ legnagyobb klímavédelmi egyezménye, több mint 200
ország, a világ GDP-jének 40 %-a termelődik meg egyébként ott az országokban, ez az Under2.
Itt szintén tagok vagyunk és ott is vállaltunk különböző határértékeket és meghatároztuk azt,
hogy mit teszünk annak érdekében, hogy az üvegházhatású gázok kibocsájtását, mondjuk az
Under2-ban vállalt értéknél 80 %-kal csökkentsük, itt a bázis év az 1990, 80 %-kal csökkentsük
2050-re. A Polgármesterek Szövetségében a vállalásunk pedig a széndioxid kibocsájtásnak –
üvegházhatás helyett mindig ezt mondok, mert ez a legnagyobb része az üvegházhatású
gázoknak – pedig 40 %-kal csökkentsük. Mi, hogy ezt el tudjuk érni, ezért az
energiaellátásunkat, ez megjelenik ebben a költségvetésben, azt kell elérnünk, hogy az
energiahasználatunk minél kisebb hatást gyakoroljon magára a klímára és energiaellátásunkat
éppen ezért legnagyobb mértékben a megújuló energiák használatára kívánjuk biztosítani.
Nagyon sok mindent tettünk eddig, forgalommentes övezetek, amiket létrehoztunk, közlekedési
központ. El sem tudják képzelni azt, hogy az intermodális csomópontunk, a város közlekedési
központja mennyi CO2 kibocsájtás csökkenéssel fog majd járni. Levegőminőségnél,
energiánál, biogáznál, a fürdők és a buszok, energia megtakarításnál csak az, hogy 33
intézményünkben napelemek kerültek fel óvodáinkra, iskoláinkra, városházára, csak az
önmagában 1975 tonna CO2 kibocsájtást eredményezett. Tavaly 33 intézményre helyeztük fel
a napelemeket. Új napelem parkot építettünk, az már működik is a Cseri parkkal szemben, az
autóbusz telephelyünk helyén, ott ahol a bordó buszainkat látják a Bene Akadémia melletti
területen. Csak néhányat említettem meg, a hulladékról még nem is beszéltem Önöknek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ennek az lett az eredménye, hogy 2019-ben a bázisévhez viszonyítva, az Under2 által vállalt
80 %-kos CO2 kibocsájtásnak az 58 %-át már elértük, az eddigi, az elmúlt évek intézkedései
ezt jelentették Kaposvár esetében. Jó esélyünk van, épp ezért nyugodt szívvel mondom, jó
esélyünk van elérni, a Polgármesterek Szövetségén még túl is fogjuk tudni teljesíteni azt a 30
%-ot. Habár most már lassabban fog menni, mindig úgy működik valami, hogy egy idő után,
amikor nagy beruházást hajtunk végre, lecseréljük például a buszainkat, megépítünk egy 100
MW-os naperőmű parkot, ez is egy nagy beruházás, nem lesz még egy nyilvánvaló, innen már
lassabban fogunk menni, de eltökéltek vagyunk annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Mit
teszünk idén azért, hogy ezt a célt tudjuk teljesíteni, két elektromos autóbuszt veszünk. Mi már
elkezdjük azt, amit a Kormány megfogalmazott, hogy 2024-et követően nem lehet olyan új
busz, amit a tömegközlekedésbe vásárolunk, amely nem elektromos meghajtású lenne. Mi elé
megyünk ennek, mert körülbelül a mi CNG buszaink 2027-2028 körül lesznek olyanok, tíz év
körüli állapotban, amikor majd cserére szorulnak, és ma azt készítjük elő, hogy a sűrített
földgázzal, biogázzal járt buszaink helyett, majd elektromos buszok hordják és vigyék az
utasokat. A kerékpárút, amit említettem Önöknek több mint 600 millió forintért építjük ki ebben
az esztendőben. Folytatjuk energia megtakarításainkat, Bárczi iskolánkat felújítjuk 378 millió
forintért. Ez fent van a Cseri úton, Egyenesi úton levő iskolánkról van szó, amit szintén
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megtalálnak a költségvetésben. Ez már olyan szinten van, hogy már kivitelezőnk is van. A
Noszlopy u. 5. szintén energia megtakarítás jegyében napelemmel, itt, amit látnak a Noszlopy
utca sarkán levő épület. A városházán, ha kinéznek az ablakon már láthatják, 140 millió
forintért energia megtakarítási beruházásokat hozunk létre, és napelem lesz a Dorottya házban
és a Deseda Kempingnél is. Idén átadjuk a 100 MW-os napelem parkunkat, amely KözépEurópa legnagyobb napelem parkja. Augusztus végéig tart a próbaüzem, én arra számítok, hogy
az év utolsó negyedévében, szeptember-október tájékon teljes üzemben tud működni a
szennyvíztelepünk is, a 6,5 milliárd forintból megépült új szennyvíztelepünk, ahol óriási
technológiai váltást csináltunk a tisztítási hatásfokot tekintve és másrészt pedig a
szennyvíziszapot pedig nem a földre szórjuk, hanem biogázt állítunk majd elő belőle. Néhányat
soroltam fel mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, elkezdve a várospolitikai programunkat, amely
azt a célt kell, hogy szolgálja és 2020 is azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy a kaposváriak
lépjenek egyet, mindenki a saját életében éljenek jobban. Erősödjön a kaposvári gazdaság,
növekedjenek a bérek és dolgozhasson mindenki ebben a városban, aki akar. Újraiparosítást
elkezdjük, egy fokozat váltással a gazdaság újra strukturálását a magasabb béreknek az elérése
érdekében. 2030-ig a célunk az, hogy többen szülessenek, mint ahányan elmennek közülünk
ebben a városban. Nem a legjobb állapotból indulunk, de meg kell tennünk, mert mérföldkőhöz
érkeztünk. Hiszek abban, hogy el tudjuk érni, hogy 2030-ra a kaposváriak Magyarország
legegészségesebb polgárai legyenek és klímabajnokok leszünk, ha szabad ezt a kifejezést
használni Magyarországon belül egész biztos, de szerintem több európai várost is meg fogunk
előzni azokkal az intézkedésekkel, amiket terveztünk, és amiket még tenni fogunk ennek
érdekében. Ezt ágyazza meg a 2020-as költségvetés, ehhez várom majd a kérdéseiket és ehhez
várom majd a véleményüket. Köszönöm szépen! Tessenek parancsolni, kérdések
következnek.”
-----Kérdések----Felder Frigyes képviselő 112 emberrel csökken a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel
kapcsolatban kérdése volt, ezeket az embereket sikerült visszavezetni a munka világába, vagy
munkanélküliként fogják tovább folytatni az életüket, vagy esetleg egy átszervezés az oka
ennek? Működési bevételek kötbérek, kártérítések soron módosított előirányzat 10 893 ezer
forint, ezzel kapcsolatban kérdése volt, mely cégektől érkeztek ezek az összege, illetve
érkeznek majd, miért lettek kötbérezve ezek a cégek, és mekkora összegek érkeznek az
önkormányzathoz tételesen? Itt 2020-ban az előirányzatban a 2019 évhez képest nem történt
növekmény, számára ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 2020-ban már nem számol ezzel.
Polgármester úr említette a népesedés politikának a fontosságát, amit nagyon helyesen tett, ez
nagyon fontos. Nagyon sok mindenkit érdekel, hogy mikor kezdődik a szülészetnek a
felújítása? Tudható, hogy a Laterex Építő Zrt. (Budapest) nyerte meg a Dunántúli Magasépítő
Kft-vel (Zalaegerszeg) közösen. Szerződést december 30-ig kellett megkötni, megkötötték-e?
Érdekességképpen jelezte, hogy Kaposváron ez egy közel 2 milliárdos beruházást fognak
megvalósítani, közbeszerzési tájékoztató szerint 3 alvállalkozó fog ezen dolgozni, mind
budapestiek. Kérdése, mi a polgármester úr véleménye erről, mert ebből a beruházásból szintén
nem fognak részesülni kaposvári cégek? Út-, híd-, járda felújítások a 100 milliós keretösszeg
2020-ra 50 milliós lett, ez minek köszönhető? Esetleg a Városgondnokság átszervezésével vane kapcsolatban? Sok idős kaposvárinak gondot okoz, hogy a Segítőkezek és Aktív Évekért
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében kiosztottak laptopokat és internet előfizetést is. Ez év
januárjától megszűnt az internet szolgáltatás és a szolgáltató azt mondta, hogy saját zsebből kell
a kaposvári idős polgároknak fizetni. Az ígéret az volt tudomása szerint, hogy ezt a szolgáltatást
és a laptopokat is életük végéig kapják. A laptop még ott van, de nem tudják használni, tud-e
esetleg erről a problémáról, hogy a szolgáltatás ilyen hirtelenséggel miért szűnt meg?
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Közmeghallgatáson szóba került a biomassza fűtőmű, ezzel kapcsolatban kérdése volt, honnan
lesz elég fa, ugye nem a Zselic fáira alapozzák ezt a beruházást?
dr. Pintér Rómeó tanácsnok meglepve látta az állami támogatás közel 150 millió forintos
csökkenését, ez minek köszönhető? Nagy örömmel látta az új napelem parknak az adóvonzatát,
hogy közel 400 millió forint telekadó befizetés jelenik meg ennek a beruházásnak
köszönhetően. Kérdése, ezzel az adóbevétellel hosszú távon tudnak-e számolni, minden évben
visszatérő bevétel lesz-e? Ha igen, akkor megmarad-e a telekadó vonatkozásában, vagy
építményadóként kell-e rá számítani? Az útfelújítások körében céltartalékként szerepel 50
millió forint erre a célra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a választókörzetében még sajnos
szerepel egy aszfaltburkolat nélküli út. Ez egy nagyon rövid, de frekventált helyen lévő,
egyébként félreeső hely a Fürdő köz és az Óvoda utcán átívelő rövid földút. Úgy érzi, hogy
ebben az évben mindenképpen sort kellene keríteni arra, hogy ezt az utat is aszfaltburkolattal
lássák el. Tulajdonképpen bent van a város szívében. Bár a kamerarendszer fejlesztésével óriásit
léptek előre, valószínűnek tartja, hogy Kaposváron van a legtöbb térfigyelő kamera. Azonban
felhívta a figyelmet arra, hogy szintén a belvároshoz közel a körzetében található egy rész, ahol
főként hajléktalanok vannak, illetve különböző szabálysértéseket, bűncselekményeket
rendszeresen elkövetnek, ez a Kanizsai tömbbelső, a pitypangos szökőkút körüli rész. Ígéretet
tettek az ott lakóknak, hogy ott mindenképp felszerelik azt a részt kamerákkal. Jegyző úrral,
illetve a közterület-felügyelet vezetőjével már egyeztetett is, elegendő lenne olyan kamera, amit
már leszereltek valahonnan. Kérése volt, hogy ebben az évben ezt mindenképpen valósítsák
meg. Az orvosi rendelők felújítása kapcsán elmondta, a Honvéd utcában a körzetében lévő
utolsó rendelő, ami még nem újult meg. Arra biztatta polgármester urat, az is kerüljön sorra.
Nadrai képviselő úr módosító indítványa kapcsán volt néhány kérdése. Az indítványnak minden
pontja világosan érthető, azonban kettő ponthoz kérdése volt. Javaslatot tett arra, hogy a
Közgyűlés tagjai tiszteletdíját készpénzben is fel lehessen venni. Fontos tudni, hogy a
közalkalmazotti státuszban lévő kollegáknak ez a lehetőség nem érhető el. Mi indokolja azt
2020-ban, hogy az alternatív banki szolgáltatások korában, a jó működő utalásos rendszert
visszavessék egy évszázaddal a készpénzes kifizetés körébe? Képviselő úr nagyon jól ismeri a
hivatal működését, tudja, hogy a javaslat mögött a közreműködő kollegáknak milyen terhet
jelentene ez. Jól ismeri a pénztár működését is, így azt is átlátja, hogy ez milyen teherrel járna.
Illetve, amíg ebben a pontban készpénzes kifizetést javasol a tiszteletdíjak körében, addig egy
másik pontban javaslatot tesz arra, hogy a testület tagjai is megkapják azt a
közalkalmazottaknak járó bruttó 4.000.- Ft-ot, amit a banki költségek fedezésére biztosít az
önkormányzat a közalkalmazotti státuszban lévő kollégák számára. Kérdése volt, valóban a
tiszteletdíján felül szeretne még kapni valamilyen kiegészítést arra, hogy fizethessék a banki
költségeit, vagy esetleg félre értett valamit? Úgy érzi a költségvetési rendelethez ez némileg
csalódást keltő javaslat, hogy nagyjából nettó 2.600.- Ft az évi több millió forintos tiszteletdíjak
mellett megjelenjen, mint kiegészítés.
Bereczki Dávid tanácsnok a tervezetben van pár mondat, hogy Kaposváron épül KözépEurópa legnagyobb naperőműve. Véleménye szerint fontos, hogy minden módszerrel, amivel
lehet küzdjenek a kor legnagyobb problémája, a globális felmelegedés ellen. Relatíve kis
városként nem is oldhatják meg teljes egészében ezt a problémát és maximálisan egyetért abban
is, hogy Magyarországnak a XXI. században törekednie kell a teljes energia függetlenségre.
Kérdése volt, hogy az itt épülő naperőművel a befizetett adón kívül a kaposváriak mennyi zöld
energiát nyerhetnek, körülbelül a jövőben hány százalékban fedezi majd közvetlenül a város
energiaellátását a park?
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Nagy Attila tanácsnok a kerékpárutakkal kapcsolatban kérdése volt, hogy mikor lesz nevesítve
a kerékpárutak nyomvonala? Legfőképpen a Kaposfüred felé vezető szakasz érdekli, hisz évek
óta jelezték ezt a gondot és közlekedés szempontjából nagyon forgalmas a négysávos út.
Szeretnék, ha ez a beruházás minél előbb létrejönne. Az út-, híd-, járdafelújításokkal
kapcsolatban a tavalyi kivitelezések elhúzódtak, kérdése, azok milyen ütemezésben és mikor
fognak folytatódni, mikor lesznek nevesítve a költségvetésben?
Csutor Ferenc tanácsnok tudomása szerint a zöldhulladék begyűjtésének, ami rendszeresen
történik a városban, két határideje van. Egyik a december 13. amikor utoljára szállítják el, és
év elején, amikor először szállítják el március vége fele. Látható a városban, hogy elég nagy
problémát okoz ez, nemcsak a közterületeken, hanem a magánterületeken is. Érkezett egy igény
a lakosság részéről, hogy a város miért nem hosszabbítja meg a gyűjtési határidőt, mert a klíma
úgy változott, hogy a mai napig a fán vannak a levelek, és a lakosságnak ez problémát okoz. A
Mező úti csomópontban, a Kisgáti városrészben félbemaradt építkezés, bízik benne, hogy meg
is valósul ott valami, kérdése, hogy áll ez a dolog?
Torma János tanácsnok a biomassza erőmű évek óta napirenden van, látszólag nem történik
érdemi dolog ez ügyben. Nem tudja ez most megállt, háttérben folynak a munkák, vagy lesz-e
realitása, várható, hogy elkészül a következő időben, hogy áll ez a projekt?
Szita Károly polgármester a közfoglalkoztatási létszám minden évben csökken, az az
elsődleges oka, hogy a piac egyre több korábbi közfoglalkoztatottnak ad lehetőséget. Amikor a
közfoglalkoztatás bevezetésre került elsődleges cél az volt, hogy átmeneti jelleggel tudjon
munkalehetőséget biztosítani azoknak az embereknek, akiknek nincs munkájuk. A cél az, hogy
minél előbb a piacon találjanak maguknak munkalehetőséget. A létszámot sem tudják betölteni,
amit kapnak most már. Ez örömhír is, mert azért nem tudják betölteni a létszámot, mert annyi
embernek van munkája, hogy nem találnak közfoglalkoztatottat, ez az elsődleges ok. 2300
embernek sikerült a válság legyőzése óta, 2014-től munkalehetőséget biztosítani Kaposváron.
1400 fő alatt van a regisztrált munkanélküliek száma, de még vannak köztük olyanok, akik
dolgozni szeretnének. A kollégái azon dolgoznak, hogy a tervezett létszámot be tudják tölteni.
A közfoglalkoztatás nemcsak a közterületeken folyik, óvodáikban, bölcsődéikben is dolgoznak
közfoglalkoztatottak. Közterületi közfoglalkoztatásnál vannak köztük olyanok, akik már ide se
szívesen jönnek, mert nem a munkavállalás a legfőbb célja azoknak az embereknek. Kötbért
mindig nullára terveznek, mert az arról szól, hogyha van egy nem módosított határidő és arra
nem fejezi be a megrendelő által elvárt munkát, akkor meg van határozva, hogy naponta milyen
kötbérrel számolnak. Amikor szerződést kötnek, a költségvetésben nem számolnak kötbért,
csak az eddigi tapasztalatok alapján beírnak valamit. Most sem számolnak vele, biztos lesz, de
hogy kiktől nem tudja megmondani. Az elmúlt évet meg tudják mondani, kérte, kérdezze meg
szünetben igazgató asszonytól. A kötbér tervezésénél egy tapasztalati számot írnak be a
kollégái, ez mindig a költségvetési beszámolónál válik véglegessé. Közbeszerzésnél vért
izzadnak, hogy kivitelezőt találjanak a munkára, valamikor háromszor, négyszer kell
meghirdetniük egy közbeszerzést, példával tájékoztatta a testületet. Reméli, hogy a Kormány
hamarosan dönteni fog, hisz lezárult a közbeszerzés a szülészet felújításánál és pár héten belül
megjelenik a közlönyben. Az út-, járdafelújítás nem 50 millió forint, ebben az esztendőben 900
millió forintot költenek rá, mely a szöveges részben megtalálható. Ez két részletben jelenik meg
a teljesen új indulók megjelennek a költségvetésben, a másik, ami még nem kezdődött el, de
ugyanakkor a tavalyi évben már költségvetési fedezettel rendelkezett vagy teljes egészében,
vagy részben. Ezek majd a 2019 évi beszámolónál jelennek meg és azzal majd kiegészül a
2020-as költségvetésük is, és akkor látják majd egészében. Tájékoztatta a képviselőket
részletesen a költségvetési tervezetről. A Segítő Kezek internet előfizetése számára új
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információ, utána fog nézni, és tájékoztatást ad. Biomassza fűtőmű esetében összevonja a két
kérdésre a választ. Az energiafüggetlenség három fontos dolgot jelent számára, nem sérülhet
az ár, hogy az ország legolcsóbb közszolgáltatást nyújtó városa maradjanak, csak úgy szabad
energiaforrást váltani, ha 100 %-ban garantált az energiaellátás biztonsága, és tudja biztosítani
a természetes környezetnek a védelmét. Ez a három szempont, ami számára egy
energiastratégiában meghatározó, ebbe illik bele a biomassza is. Ha sikerül megoldaniuk azt,
hogy a gáz alapú hőtermelés helyett biomassza hőtermelésük legyen, fontos, hogy tartósan
tudják biztosítani azt, hogy ne fizessenek többet távfűtésért, mint amikor gázzal állítják elő.
Tudniuk kell, hogy 50 % finanszírozása van a biomassza fűtőműnek a KEHOP-ból, a másik 50
%-ot hitelből kell megvalósítani. Milyen megtérüléssel tudnak számolni, mert a hitelt a Holding
veszi fel. Távfűtés-fejlesztés egyedülálló volt az országban, amit az előző években végeztek,
azt is a Holding hitelből finanszírozta. A múlt héten tárgyalt a SEFAG vezérigazgatójával, hogy
milyen garanciával, milyen áron és milyen biztonsággal tudják biztosítani a zöld nyesedéket, a
fa aprítékot. Hosszútávon, tartósan tudják biztosítani, a jelenlegi gáz áránál kedvezőbben és
olcsóbban. Ez fontos szempont volt számukra, hogy szerződésben garantálva, indexált árképzés
formájában, teljesen megnyugodva meg tudják tenni. Másik fontos szempont, hogy korlátozni
tudják az 50 %-os hitel felvételét, majd megpróbálnak széndioxid kvótával kereskedni. Jelenleg
ennek a mérséklése folyik, de továbbra is számolnak vele. Nem gondolta, hogy olyan hamar
eljutnak odáig, hogy az adóerő képességük olyan mértékben növekszik, hogy azon városok
sorába fognak tartozni, aki többet fizet be, mint amit kap normatív támogatás formájában az
államtól, mert olyan erős lett. Azért látja a csökkenést tanácsnok úr, mert az adóerő képességük
erős lett, fejlődik a kaposvári gazdaság, fejlődik az ipar, nő az adó. Egyelőre csak a telekadó
látható a napelem parknál, későbbiekben az iparűzési adó is meg fog jelenni. 20 évig biztos,
hogy adó növekedéssel is számolhatnak ebben az esetben. Úgy tervezi a kivitelező, hogy a
nyárnak a végére befejezi a beruházást és át tudják adni a napelem parkot. A földutat
regisztrálta. Kamerarendszert valóban megígérték a Kanizsai belső tömbben. Ebben az
esztendőben 50 kamerát fognak még felhelyezni, ez 90 millió forintba fog kerülni. A napelem
park mennyiség, ha csak villamos energiáról beszél, akkor 55 ezer lélekszámú városnak a
villamos energia igényét tudja biztosítani. A közvilágítási költségük 160 millió forint évente,
ha az iparűzési adót is bele veszik, közel félmilliárdot kapnak majd adóban, a hasznuk itt jelenik
meg. 100 MW-os napelem mű széndioxid kibocsájtásban mi az, amit tud számukra adni
csökkenésben, azt február végi nemzetközi összehasonlításokat is tartalmazó
előterjesztésükben ki fog derülni. 667 millió forintos kerékpárút fejlesztési programban
elmennek a Volánig. Jelen pillanatban nyomvonal problémájuk van ennél a kerékpárút
szakasznál, mert a biomassza fűtőmű közműellátását szolgáltató közművek csak a kerékpárút
alatt tudnak menni. A szándék egyértelmű, Kaposvárnak és Kaposfürednek az összekötése. Az
a program, ami 2019-ben eldőlt út-, és járdafelújításnál és az idő miatt nem kezdődött el 2019ben ahogy kijön a jó idő, meg vannak a kivitelezőik, le vannak szerződve, az folytatódni fog.
Elég bőséges a zöldhulladék naptáruk, nem tudnak naponta kimenni és így is fog maradni. A
zöldhulladékot több okból gyűjtik, egyrészt komposztot csinálnak belőle, másrészt a
hulladékgazdálkodásuk is az országban az egyik legkorszerűbb. Nem találkozott az Interspar
igazgató asszonyával, reméli megkötötték a szerződést, azt tudja, hogy az úttervet csinálják.
Reméli, benyújtják az építési engedélyt és bízik benne, hogy ott változás fog történni, dátumot
nem tud mondani. Kérte, dr. Nadrai Norbert József képviselő urat, hogy a kapott kérdésekre
válaszoljon, azt követően hozzászólások következnek.
dr. Nadrai Norbert József képviselő hozzászólásában kitért volna a módosító indítványok
megtárgyalására, amit frakcióvezető úr szóba hozott, ezek módosító indítványok, amelyek az
egységességet veszik alapul. A kifizetéseknél választható, hogy banki átutalással, vagy
készpénzben veszi fel. Felhívta figyelmét, hogy ezen módosító rész, amire utalt tartalmazott
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egy jogszabály-szerkesztési javaslatot is. A 27. § (1) bekezdés jelölésének a javítása, ez egy
jogszabály-szerkesztési hiba, mivel a Jogi Bizottság egyben tárgyalta és szavazott róla, ezt nem
tette meg. Nincs további bekezdése a §-nak, mert (1) bekezdése sincs. Célszerű az SZMSZ
szerint minden módosító indítványról egyenként szavazni, akkor ezek a hibák elkerülhetőek. A
többit a hozzászólásában fejti ki.
-----Hozzászólás költségvetéshez----Felder Frigyes képviselő a két előterjesztésére reagálna, mivel a napirend előtt erre nem volt
lehetősége. A klíma vészhelyzet megállapításáról szólt, nem kihirdetéséről szólt az
előterjesztés.
Szita Károly polgármester elvette a szót képviselő úrtól, de vissza fogja adni. Mivel régen is
képviselő volt, nagyon jól tudja a rendet a demokráciáról. A demokrácia sem azt jelenti, hogy
mindent meg lehet tenni, hanem azt, amiről a többség döntött, hogy milyen szabályok között
lehet megtenni. A napirendhez lehet hozzászólni. Higgye el képviselő úr van elég bölcs ahhoz
és türelmes is, hogy a következő Közgyűlésen, amikor erről fognak beszélni el fogja tudni
mondani. Kíváncsi is a véleményére, de kéri, hogy ezt akkor tegye meg.
Felder Frigyes képviselő megköszönte a tájékoztatást a közfoglalkoztatottak alakulásáról, jó
hírnek tartja, hogy csökken a számuk, és a piacon egyre többen kapnak munkát. A kötbér
kapcsán arra volt kíváncsi, hogy a közel 11 millió forint honnan, mely cégektől van, de azt meg
fogja kérdezni. A szülészet kapcsán december 30-ig szerződést kellett kötni, ez van a
tájékoztatóban. Kérte polgármester úr tájékoztatását erre vonatkozóan. Kicsit el kellene
gondolkodni azon, hogy mi az oka annak, hogy nem annyira vonzóak ezek a közbeszerzések.
Nem annyira vonzóak ezek az önkormányzat által kiírt pályázatok az építőiparnak. Megérti,
hogy fellendülő ágban van az építőipar és sok a munka, de a múltban történtek olyan dolgok,
amik arra a döntésre késztetik ezeket a cégeket, hogy ne ugorjanak bele ezekbe a
közbeszerzésekbe, pályázatokba. Javasolta, hogy polgármester úr ennek a hátterét is picit nézze
végig. Biomassza és a környezetvédelem kapcsán fontos, hogy vannak olyan kérdések,
amelyeket meg kell oldani, ilyen például a levegőszennyezettség. Nem az a lényege a
klímavédelemnek, hogy napelemmel rakják tele az egész várost, hanem, hogy az
energiafogyasztásukat csökkentsék. Ez a legnagyobb kérdés, hogy az energiafogyasztásukat
hogyan tudják csökkenteni. Kaposvár nagyon jól teljesít, de ezt a kérdést sokkal jobban meg
kell vizsgálni.
Torma János tanácsnok a várospolitikai program négy főeleme közül egyik az egészség
megőrzése. Mivel minden ember számára az egészség a legnagyobb kincs, ezért úgy gondolja
méltán került erre a kiemelt helyre. A 2019-ben elfogadott Összetartozunk kaposváriak
programjában is külön fejezetben szerepel ez a terület. Kitűzött cél, hogy Kaposvár 2030-ra az
ország egyik legegészségesebb városa legyen. Ezen a területen sok minden történt az elmúlt
években, megalakult az Egészség Tanács, orvosi rendelők újultak, új sportlétesítmények, hiszen
ezek is nagyban szerepet játszanak a cél elérése érdekében. Ez a 2020-as költségvetés is ennek
a fontos célnak az elérése érdekében készült, hiszen folytatódnak a rendelő felújítások, a
védőoltások, a kortalan torna, játszóterek, sportlétesítmények mind ezt a célt szolgálják.
Mindezek a költségvetésben megtalálhatók, úgy gondolja, a város a maga részéről mindent
megtesz ennek érdekében és a többi már a városlakókon is múlik nagyrészt. A választókörzetét
illetően három dolgot emelne ki, egyik, hogy tovább folytatódik az út-, és járdafelújítás.
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Körzetében a tavalyi évre tervezett útfelújítások közül kettő elmaradt, illetve áthúzódik az idei
évre, bíznak benne, hogy elkészül hamarosan. A céltartalékban tervezett forrásokból az idén is
folytatódik ez a program, bízik benne, hogy az általa javasolt Kinizsi lakótelepi járda is bekerül
az elvégzendő feladatok közé. A hulladékgyűjtő edények köré tervezett új takaróelemek
kedvező fogadtatásra találtak, már elkezdődött a körzetében a Kinizsi lakótelepen. Valóban egy
tetszetős, egységes látványt nyújt a lakótelepen is, köszönik. Takarítással és köztisztasággal
kapcsolatosan előrelépést, javulást szeretne, tapasztalatuk szerint az elmúlt években kevesebb
idő, energia, legfőképpen humán erőforrás jutott erre a feladatra. Több észrevétel és panasz
érkezett hozzá, hogy több helyen szemetesnek érezték a körzetet, panaszkodtak a tisztaságra.
Itt előrelépés szükséges, kérnék, hogy az elkövetkező időben több energia és idő legyen.
Összességében a költségvetést támogatja és elfogadásra javasolja.
dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte a Pénzügyi Bizottság elnök asszonyának,
hogy a módosító indítványát tárgyalta a bizottság az SZMSZ-nek megfelelően. Tájékoztatta a
Közgyűlést a módosító indítványának tartalmáról. A Mötv. 48. § (3) bekezdése egynegyedes
szabályt tartalmaz, mely szerint névszerinti szavazást a közgyűlési tagok egynegyede kérhet. A
módosító indítvány A), illetve B) változatnak a névszerinti szavazását kezdeményezi öt
ellenzéki képviselő írásban, aláírás szerűen a jegyzőkönyvhöz csatolják. Ezt követően a
költségvetésben a 10. sz. mellékletben javítás történt, nem tudja miért történt. Ebben van egy
tétel a polgármesteri megbízottak díjazása, ami tavaly 8,8 millió, idén közel 13 millió forint,
ezt nulla forintban javasolta meghatározni. 17 fős kabinet, 227 fős apparátus, 2 alpolgármester
van, ráadásul jogilag sem, összeférhetetlenségileg sem, képesítési előírási szabályok nincsenek,
ezért nem tartja indokoltnak ezt az összeget. Ez is megtakarításként jelentkezne. Köszönetét
fejezte ki a Népjóléti Bizottságnak, hogy munkatervébe bevette a speciális élelmiszerek
kompenzációjára vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot.
Szita Károly polgármester felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy a hozzászólások ideje a
költségvetés tárgyalásánál 5 perc. Kérte ennek a betartását.
dr. Giber Vilmos tanácsnok az előterjesztést olvasva négy fő várospolitikai program közül
kettőt említene. Számára nagyon fontos volt, hogy évtizedek óta a műszaki képzés ügyében
nagyon sok tárgyalás volt már. Végre villamosmérnök képzés indul az egyetemen, bent van az
oktatási és képzőközpont félmilliárd forintból és ne feledkezzenek el, hogy a kórház területén
felállított anyaépületben informatikai és innovációs központ is létesül. Három olyan terület, ami
nélkül Kaposvár nem fog tudni továbblépni, ha ez nem indul be. A kulcsszó a tudás, ezen
keresztül, ezeken az oktatási és képzési rendszereken keresztül olyan tudás áramlik be
Kaposvárra, ami úgy gondolja garancia arra, hogy Kaposvár hosszabb távon azokat a szép
elveket és terveket, amit polgármester úrtól hallottak nagy lépést tesznek abba az irányba, hogy
ez teljesüljön. Másik terület az egészségmegőrzés. Többször elhangzott, hogy ha munka van,
minden van, véleménye szerint, ha egészség van, akkor minden van. Ez a fajta szemléletváltás,
amit el kell, hogy kezdjenek nyilvánvaló. Elmondta, 2003 óta a Klebelsberg Kollégium minden
tanulójának kötelező megtanulnia úszni, amikor végeznek 4 év után, igazolást adnak róla, hogy
milyen úszásnemben, mennyit tudnak teljesíteni. A jövőt úgy tudják megalapozni, ha
elsődlegesen és kiemelten az ifjúsággal foglalkoznak. Most utaznak 40 gyerekkel síelni, és
tavalyi évben 40 gyereket egy hétig a Dunán kajakozásra és kenuzásra tanítottak. Úgy gondolja
ez a jövő, ezt kell mindenkinek szem előtt tartani és akkor lesz egészséges generációjuk,
egészséges jövőjük, amely mellé jön a munka és a tudással pedig betetőzve egy élhetőbb jövőt
fog adni számukra.
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dr. Szép Tamás tanácsnok képviselő társa hivatkozott az Összetartozunk városfejlesztési 5
éves programra. Ebben a városfejlesztési programban megemlítésre került a donneri városrész
rehabilitációja is. Az előkészítő munka elméletben elkezdődött, azonban a 2020 évi
költségvetésben nem talált semmi utalást erre. Úgy gondolja, azért tervezésre, felmérésre,
adatgyűjtésre is kell majd pénzeket szánniuk és beépíteni, nem talált ilyet, reméli, hogy az év
közbeni költségvetési módosításnál be fog kerülni. Kérte, hogy erre figyeljen majd
polgármester úr. Szívügye a várostörténeti turisztika és kulturális értékének a megőrzése és
fejlesztése. A költségvetésben szerepel a Nostrának a helyreállítása, szép várpark kialakítása,
amivel egyetért. Régészeti feltárás ugyan történt, de nem az egész területre, véleménye szerint
most kellene az elmaradt területet feltárni, nem a parkosítást követően. Kérte, hogy a parkosítás
előtt erre szánjanak fedezetet a céltartalékból. A 2020 évi költségvetést is jónak tartja, mint a
korábbi éveket és elfogadásra javasolja.
dr. Pintér Rómeó tanácsnok örül annak, hogy a kerékpárutak fejlesztésére ennyit kívánnak
fordítani, úgy gondolja, hogy a közlekedés megreformálására, illetve a széndioxid
kibocsájtására hosszú távon ez egy nagyon fontos válasz. A kerékpárút fejlesztések mellé óriási
szükségük lenne egy közbringa rendszerre is, amit a városok között elsőként elkezdtek, de
sajnos nem jártak jól ezzel. Nadrai képviselő úr módosító indítványára reagálva úgy gondolja
nem megfelelő válasz az egységesítés ezekre a technikai javaslatokra, hiszen a közalkalmazotti
státuszban lévő kollegák nem vehetik fel készpénzben a fizetésüket. Ennek ellenére a képviselői
tiszteletdíjakat javasolja e tekintetben, a 4.000.- Ft-os bankolási költségtérítést továbbra sem
érti.
Szita Károly polgármester lesz olyan előterjesztés, amely a Városgondnokság szervezeti
struktúrájának az átalakítására vonatkozik. Ennek többféle oka van, majd ki fogja fejteni, az
egyik oka, hogy hatékonyabb munkavégzést vár el az elkövetkező időszakban, ebben az új
struktúrában. Ebbe beletartozik a köztisztaság is. A költségvetéshez kapcsolódó kérdések során,
amíg voltak 150-en közfoglalkoztatás keretén belül, akik a közterületek rendjéért feleltek, most
30-40 fő van. Nem azért, mert nem tudnának többet felvenni, hanem azért nem, mert nincs rá
ember, akiket alkalmazni tudnának. Az új struktúrának nagyobb hatékonysággal kell, hogy akár
kézi erővel, akár gépesített formában, de e tekintetben előrébb kell lépjenek. Több 10 millió
forint bent van a költségvetésben a Donner kapcsán, figyelmesebb olvasást kért. Elkezdik a
közterület rendezést, mintegy 10 millió forintért a templom előtti téren. De ami a donneri
városrész alsó részét jelenti örül neki, és reméli a Kormány is támogatni fogja azt a
belügyminiszteri kérést, amely esetében Kaposvár is bekerül a Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül abba a programba, ami a donneri városrészt fogja érinteni és ezt ők fizetik. Borhi
Zsombor alpolgármester úr lesz az, aki a donneri városrész rehabilitációjáért felelős, őt kérte
meg és vállalta ezt a munkát. Arra is kérte, hogy vonja be képviselő urat ebbe a munkába.
Elindul a munka, vállalták, megígérték és most az Eszterházy híddal, a belváros teljes
átalakításával nemcsak vizuálisan, hanem fizikai értelemben is itt vannak egymástól 3 perc
járásra a Kossuth tér és a donneri városrész. Tájékoztatta a testületet az itt tervezett beruházások
folyamatáról. Nostrában várkertet alakítanak ki, feltártak mindent, amit fel lehetett,
amennyiben a régészeti munkákra még szükség van, meg lehet csinálni, de el fogják kezdeni
ennek a területnek a rendbetételét ebben az évben. Jó híre van képviselő úrnak, a 677 millió
forintban a közbringa rendszer is benne van, nemcsak kerékpárutat építenek ebben az
esztendőben, hanem a közbringa rendszert is 150 közbringával. Tájékoztatta a Közgyűlést,
hogy dr. Nadrai Norbert József módosító indítványait a Pénzügyi és a Jogi Bizottság
elutasította, először ezt teszi fel szavazásra.
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Szavazás eredménye
#: 4993
Száma: 20.01.30/1/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 09:43
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
3
12
0
15
2
1
18

Szav%
Össz%
20.00
16.67
80.00
66.66
0.00
0.00
100.00
83.33
11.11
5.56
100.00

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a testület elutasította.
Szavazás eredménye
#: 4994
Száma: 20.01.30/1/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 09:43
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
1
1
15
2
1
18

Szav%
Össz%
86.66
72.21
6.67
5.56
6.67
5.56
100.00
83.33
11.11
5.56
100.00

4/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta.
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1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők
szerint állapítja meg:
(e Ft-ban)
Megnevezés
2021. év
2022. év
2023. év
Saját bevételek összege
6.727.970 6.727.970 6.727.970
Saját bevételek 50 %-a
3.363.985 3.363.985 3.363.985
Az önkormányzat adósságot keletkeztető
274.661
274.140
271.822
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. december 31.

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
azonnal

3. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2020. évi bevételeiből 4.100 e Ft-ot a
költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű
felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba
helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat
útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
4.

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

A Közgyűlés a vízi-közmű rendszerek bérleti-üzemeltetési díjának 2020 évi
megfizetéséről a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő, az
előterjesztés 1. számú függeléke szerinti megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
ügyvezető
2020. február 28. megállapodás aláírására
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5.

A Közgyűlés a 2. függelékben felsorolt víziközműveket térítésmentesen tulajdonába
veszi. Felhatalmazza a polgármestert a víziközművek átadás-átvételéről szóló 3. számú
függelék szerinti megállapodás aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
ügyvezető
2020. február 28. megállapodás aláírására

6. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:299 §-aiban foglalt
szabályok alapján az alábbiak szerint emeli fel:
a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű.
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint.
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat
3. pontja tartalmazza.
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 115.000.000,- Ft, azaz száztizenötmillió forint.
Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db.
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre
szóló törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük
115.000.000,- Ft.
A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8
napon belül.
e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos
Holding Zrt. tőketartalékba helyezi.
f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló
időtartam: 8 nap.
g) A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló
nyilatkozatára tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát
jelöli ki, amely a kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett
darabszámú, értékű és egyéb tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére
jogosult.
A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül.
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2020.
költségvetésének felhalmozási kiadásai közt biztosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

évi

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. február 20.

7. A Közgyűlés a Kapos Holding alapító okirata a V/2. és a VI/1. pontjainak módosítását
az alábbiak szerint elfogadja:
„V/2.
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.007.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárdhétmillió-egyszáznegyvenháromezer forint.
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A jegyzett tőke összetétele: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint készpénz, továbbá
1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyvenhárom-ezer forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá
25.700.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint
166.625.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „D” sorozatba tartozó
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint
273.717.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „E” sorozatba tartozó
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg.
VI/1.
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül
összesen 5 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló,
„A” sorozatba tartozó törzsrészvény.
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen
1.997.143 db. egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B”
sorozatba tartozó törzsrészvény.
A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg.
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen
1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C”
sorozatba tartozó, törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken.
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen
1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D”
sorozatba tartozó, törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken.
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül
összesen 3.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló,
„E” sorozatba tartozó, törzsrészvény, 276.717.000,- Ft kibocsátási értéken.
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása.
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. február 20.

8. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen
végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények
átvételére, a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az
alábbiak szerint:
a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 115.000.000,- Ft, azaz
száztizenötmillió forint.
b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db;
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló
törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük: 115.000.000,- Ft.
c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály
aláírásától számított 8 napon belül.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. február 20.
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9. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata
IX./4. h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozati javaslat 1.
pontja alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Kaposvári
Élmény és Gyógyfürdő Kft.-ben és a Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben meglévő
tulajdonrészére tekintettel az előterjesztés 5. számú függelékét képező alapszabálymódosítások alapján ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. február 20.

10. A Közgyűlés az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok segítésére irányuló
tevékenységének támogatására a 2020. és 2021. években évente 2,5 millió Ft támogatást
biztosít.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.
2021. január 31. (a 2021. évi támogatás tervezése)

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda
szakosztályánál 1 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet létesít 2020. február 01-től 2020.
június 30-ig tartó határozott időtartamra. Az álláshely kapcsán jelentkező személyi
juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont
és Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Dér Tamás igazgató
2020. február 1.

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Nevetnikék Alapítvány részére a Kaposi Mór
Oktató Kórházban 2020. évben végzett gyermekprogram kiadásaihoz 500 e Ft
támogatást biztosít a 2019. évi költségvetési rendelet céltartalékában e célra elkülönített
keret forrás terhére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. február 29.

13. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére
a 40/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 3. pontjában nevesített célokra biztosított
fenntartói támogatások felhasználási határidejének 2020. június 30-ra történő
módosításához.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. június 30.
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Szavazás eredménye
#: 4995
Száma: 20.01.30/1/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 09:44
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
3
2
17
0
1
18

Szav%
Össz%
70.59
66.66
17.65
16.67
11.76
11.11
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/2020.(II.11.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi jelezte a hozzászólásában, hogy 5 ellenzéki
képviselő a Mötv. 48. § (3) bekezdése alapján névszerinti szavazást kért az A) és B)
változatoknál. Jelezte azt is, hogy nem írásbeli kötöttséghez van kötve, de ez aláírva ott van, és
a jegyzőkönyvhöz csatolják. Erről polgármester úrnak szavaztatnia kell.
Szita Károly polgármester kérte, ilyeneket ne szavazás közben mondjanak, szavazás előtt kell
ezeket elmondani. Minden szavazás névszerinti, Nadrai képviselő úr kapja meg az elutasító
szavazatokat, hogy kik szavaztak ellene. Szavazásra terjesztette fel dr. Nadrai Norbert József
képviselő úr indítványát, amelyet ő nem fog támogatni.
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Szavazás eredménye
#: 4996
Száma: 20.01.30/1/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 09:45
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a névszerinti szavazásról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
5
12
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
29.41
27.78
70.59
66.66
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a névszerinti szavazást a testület elutasította.
Minden ilyet először írásban kell benyújtania képviselő úr, mert Ön nem frakcióvezető, nem
frakciótag, önmaga nevében nem beszélhet a négy képviselő helyett. Itt kellett volna előttük
lennie a papírnak, de így is eldőlt a szavazás.

-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött
megállapodások felülvizsgálatáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4997
Száma: 20.01.30/2/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 09:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
0
0
15
2
1
18

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
11.11
5.56
100.00

5/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között
kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonát képező, Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanban található, a 2019.
október 13. napján megszűnt örmény nemzetiségi önkormányzat által használt 13,4
m2 nagyságú irodahelyiséget a település német nemzetiségi önkormányzata részére
térítésmentesen használatba adja 2020. február 1. napjától kezdődően.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. február 29.

2. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I. Fejezetének I.6. pontját a
következőképpen módosítja:
„ I.6. A Nemzetiségi Önkormányzatot megilleti a térítésmentes iroda, irodabútorhasználat. A települési nemzetiségi önkormányzat irodájának karbantartási és
rezsiköltségét az Önkormányzat biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat
használatába átadott helyiségek felsorolását a Közgyűlés szervezeti- és működési
szabályzata tartalmazza.
A Nemzetiségi Önkormányzat a 208/2017.(XII.7.) önkormányzati határozat alapján
Kaposvár, Szántó utca 5. szám alatti 55,08 m2 alapterületű irodát, valamint a
5/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján Kaposvár, Szántó utca 5.
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szám alatti 13,4 m2 alapterületű irodát iroda céljára térítésmentesen, rezsi fizetési
kötelezettség nélkül használja. A Nemzetiségi Önkormányzat a helyiségek
használata során köteles betartani az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló
59/2012.(X.03.) önkormányzati rendelet előírásait.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. február 29.

3. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a
következőképpen módosítja:
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. február 29.

4. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV.
Fejezetének IV.4. pontját a következőképpen módosítja:
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. február 29.

5. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a
következőképpen módosítja:
„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. február 29.

6. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IV. Fejezetének IV.4. pontját a
következőképpen módosítja:
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„IV.4. A költségvetési megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat által
meghatározott határidőben segítséget nyújt az adószám igénylésével, önálló
fizetési számla nyitásával kapcsolatban.”
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
Határidő:
2020. február 29.
-----3. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának
jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4998
Száma: 20.01.30/3/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 10:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
0
16
1
1
18

Szav%
Össz%
100.00
88.88
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
88.88
5.56
5.56
100.00

6/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatokat hozta:
1.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településrendezési eszközök
módosítását az Irányi D. – Dózsa Gy. utca tömbbelső szabályozási környezetét
felülvizsgálja. A beruházási célterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A
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módosításba eseti partnerként a tömb módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait
vonja be.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
2.

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M16/2019-OTÉK”
jelű módosítás kapcsán:
a) a 77/2019. (VI.6.) önkormányzati határozat 1)b. pontjával jóváhagyott
módosítási igény tekintetében - a 10682/2 hrsz-ú út – Diófa utca – belterületi
határ – Egyenesi út által határolt telektömb - a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal módosítja;
b) a 103/2019. (VIII.1.) önkormányzati határozat a) pontjával jóváhagyott
módosítási igény tekintetében - az 5727/7 hrsz-ú út – 5727/17 hrsz-ú út – Szondi
utca – 5727/3 hrsz-ú út által határolt tömb - a határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal módosítja;
c) a 77/2019. (VI.6.) önkormányzati határozat 1)a. pontjával jóváhagyott módosítási
igény tekintetében – a 67-es út – belterületi határ – Kemping utca által határolt
telektömb - a határozat 3. melléklete szerinti tartalommal módosítja;
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes
szerkezetben történő feldolgozását.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

4.

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M16/2019-OTÉK” jelű módosítás
kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményét elfogadja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Településkép
Védelméről szóló rendeletének módosítási szándékát jóváhagyja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal
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Szavazás eredménye
#: 4999
Száma: 20.01.30/3/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 10:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
100.00
94.44
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 2/2020.(II.11.)
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi
Programjának módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester az Integrált Területi Programjukat harmadszor módosítják, mivel
az Európai Uniós források tekintetében a forráselosztás mikéntje változik. Erről szól az
előterjesztés, több szóbeli kiegészítése nem volt.

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 5000
Száma: 20.01.30/4/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 10:01
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
100.00
94.44
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

7/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Program
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Integrált Területi Program 2.5-ös
verzióját jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az esetleges további módosítások
elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly Polgármester
Szirják Imréné igazgató
2020. január 31.

-----5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának jogutód nélküli
megszűnéséről, valamint az önkormányzati közfeladatok gazdasági társaságok útján
történő ellátásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester a költségvetés tárgyalásánál már említette, hogy önálló
előterjesztés keretén belül a Városgondnokság feladatait más szervezeti struktúrában kívánják
megvalósítani, a Kaposvári Közszolgáltatási Holding keretén belül az elkövetkező időszakban.

-----Kérdések----Teveliné Horváth Melinda képviselő kérdése volt, akik elvesztik a közalkalmazotti
jogviszonyukat 36 fő, ezzel a döntéssel nem fognak-e hátrányos helyzetbe kerülni? Tudják-e és
publikus információ-e, mely munkaköröket érinti a 2 fő köztisztviselői jogviszony? Ezt
követően, ha valakinek a Városgondnoksággal szemben bármilyen követelése volna, illetve a
Városgondnokságnak kintlévősége van, akkor ezt mely szerv tudja érvényesíteni?
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dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, mi az oka, hogy bizottsági hét után került
ki az előterjesztés? A munkavállalók helyzete hogyan változik az átalakulással? Illetve, hogy
miért nem évre szól ez az átalakítás, miért nem január 1-től történt meg, miért nem korábbi
testületi ülésen döntöttek erről?
Bereczki Dávid tanácsnok többször elhangzott és lehet is olvasni, hogy főleg a
hatékonytalanság volt a probléma. Ennek melyek a pontos okai, hogy nem volt elég hatékony
ez a forma? Idézett az előterjesztésből „Az intézmény költségvetése és így a feladatellátáshoz
szükséges fenntartói támogatás is évről-évre folyamatosan emelkedik, amely nincs arányban a
feladatok bővülésével.”, kérdése, ennek mi az oka?
Szita Károly polgármester azért most hozták be, mert most készültek el az előterjesztéssel,
január 1-jével még nem volt kész. Viszik tovább a jogokat, ugyanazokkal a jogosítványokkal
mennek át a kollégák, akik át akarnak menni dolgozni, mint amivel most rendelkeznek. A két
köztisztviselői státusz azt jelenti, aki majd átjön a Városgondnokságból a Polgármesteri
Hivatalba dolgozni. Herczeg Attila lesz az egyik, aki be fog jönni a Polgármesteri Hivatalba
dolgozni, ő lesz gyakorlatilag a kapocs a város és a Közszolgáltatási Kft. között, ami a Holding
keretén belül fog működni. A város áll helyt bármilyen követelésért, elvégzett munkáért,
kártérítésért, ha a Városgondnoksággal valaki perben áll az átalakítást követően. Meg van róla
győződve, hogy mindent el lehet látni hatékonyabban, és ha az ember azt érzi, hogy a jó
munkavégzés még jobbá tehető és ezt úgy tudja elérni, hogy szervezeti struktúrát alakít át, akkor
ebbe az irányba lép. Eljött az az idő, hogy váltsanak, 1991-től ez a struktúra van ebben az
esetben. Eljött az ideje, hogy más struktúrában próbálják meg a megnövekedett feladatokat
ellátni. Mert ha belegondolnak, hogy mennyi mindent építettek az elmúlt esztendőben és
mennyi mindent fognak építeni ebben az esztendőben is, az következik, hogy látják egyből,
hogy mindaz, ami a Városgondnokság feladatai között van az meg fog növekedni. Olyan
szervezeti struktúrába viszik be, ahol vállalatirányítási rendszer működik, az állami szféra az
nem olyan. Egy ilyen vállalatirányítási rendszerben meg van határozva, hogy a feladat nyomon
legyen követve és ez hatékonyabbá tudja tenni a munkát. Ez a hatékonyság a munka
hatékonyságában is és az árában is megjelenik. A Városgondnokság a munkáinak több mint 90
%-át vállalkozásba adta ki. A városüzemeltetés az, amely a legnagyobb kihívása a városnak, új
létesítményekkel, az új technológiákkal, a zöldvárossal, a Városgondnokság megnövekedett
üzemeltetési feladataival. A Polgármesteri Hivatalban egy igazgatóság lesz kiegészítve ennek
a feladatnak az ellátásával. Nagyobb hatékonyságot, nagyobb tisztaságot vár el.
dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztést a Pénzügyi és a Jogi Bizottság rendkívüli ülésen
tárgyalta. Ennek az oka az, hogy egy költségvetési szervnek a jogutód nélküli megszüntetése
hosszabb egyeztetést és tárgyalást igényel. Ez nemcsak a hivatalon belülre vonatkozik, az
előterjesztés melléklete a megszüntető okirat, amit a Kincstárhoz kell benyújtani. Több körös
egyeztetés volt, amikor megérkezett a válasz, akkor tudták polgármester úr elé beterjeszteni.
Az előterjesztés pénteken került ki a honlapra, így a képviselőknek 5 napja volt a bizottsági
ülésig, hogy ezt meggondolják, illetve kérdéseiket megfogalmazzák és lehetőséget biztosítottak
arra, hogy bizottsági ülés tárgyalja.

-----Hozzászólások----Nagy Attila tanácsnok támogatja az előterjesztést, ez a struktúraváltás mindenképpen
eredményesebb és jobb munkát fog eredményezni. Bízik benne, hogy az új struktúra
hatékonyabb munkavégzést fog biztosítani. Felhívta a figyelmet, hogy próbáljon az új
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cégvezetés az illegális hulladéklerakásra is nagyobb hangsúlyt fektetni, erre is új struktúrát
kellene kidolgozni a cégen belül majd.
Felder Frigyes képviselő több önkormányzati képviselő kollegával beszélt az előterjesztés
kapcsán, ahol ezeken a településeken már ebben a struktúrában dolgoznak. Egyöntetűen azt
mondták, hogy más struktúra kialakítása működhet jól is. Előzetesen elmondta, még nem látja
a részleteket az előterjesztésből. Pozitív dolog, hogy a vállalatirányítási rendszer kerül
bevezetésre, sokkal jobban nyomon követhetőek a folyamatok. Viszont, ha ez azt is fogja
eredményezni, hogy a lakossági bejelentések is nyomon követhetőek, látja a problémáját, hol
tart, kihez került, akkor biztos, hogy a kaposváriak látják majd hasznát. Kérdése, hogy ez
tervben van-e, létezik-e ilyen? Pontosítaná polgármester úr által elmondottakat, a dolgozókat
nem érheti hátrány, viszont a Kjt. alá és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozóknak nem
ugyan olyan jogosítványai vannak, de rosszabb feltételekkel nem lehet őket foglalkoztatni.
Bereczki Dávid tanácsnok az első kérdésére kapott választ megértette, a másodikra
vonatkozót nem. Az előterjesztésben az szerepel, hogy nem keletkezett annyi többletmunka,
ami indokolná azt, hogy ennyivel emelkedjenek a költségek. Továbbra sem érti, hogy ez mit
jelenthet. Említette polgármester úr, hogy a Városgondnokság feladatainak 90 %-a most is ki
volt szervezve. Ettől várnak csökkenést költségvetésben, ezek a feladatok továbbra is a piacon
fognak folyni, ugyanúgy ki lesznek szervezve.
Perlaki József tanácsnok bizottsági szakban rákérdezett jegyző úrtól az alkalmazottak
jogviszony folytonosságára és megnyugtató választ kapott, hogy minden tekintetben viszik
tovább a szerzett jogaikat. Nem fogja hátrány érni őket az új szervezeti struktúrában.
Maximálisan egyetért azzal, hogy mivel az élet mindig változik ennek is meg kell változnia,
alkalmazkodni kell az új viszonyokhoz, egyetért az átszervezéssel. Megköszönte a
Városgondnokság dolgozóinak a munkáját, mert lelkiismeretesen teljesítették feladataikat.
dr. Szép Tamás tanácsnok felvetődött, hogy a város egyes részein szemetes, elhanyagolt, vagy
gondozatlan a terület, ezt nemcsak a Városgondnokság terhére rója fel. A szemetelést a
kaposvári lakosok aktívan elősegítik, vagy passzívan, amikor nem takarítják a házuk előtti
járdát, illetve zöldterületet. Kérése, ha átalakul a Városgondnokság a közterület-felügyeletnek
is adjon ki feladatokat, hogy jobban ellenőrizzék a kaposvári polgárok jogkövető magatartását,
és ha lehet, akkor intézkedjenek.
Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket. Ha valamit az ember úgy érez, hogy
olcsóbban el tud látni, akkor vagy más pályáztatási rendszert folytat, vagy a jelenlegi
kapacitásait nonprofit módon beáldozza és felajánlja az adott munkához. Az olcsóság nemcsak
abban nyilvánul meg, hogy az adott munka kevesebbe kerül, hanem abban is megnyilvánul,
hogy nem kerül annyiba évről évre, mint jelen pillanatban. Ez a hatékonyság, ebbe az is
beletartozik, amit képviselő úr is felvetett. Az ügyfélszolgálatnak olyannak kell lenni, terveik
szerint a Városgondnokság ügyfélszolgálata, bemegy a Holding ügyfélszolgálati irodájába.
Szeretne egy olyan rendszert kialakítani, ha valaki bejelentést tesz, nyomon tudja követni, hogy
az ügye hol tart. Hisz abban, hogy ez a rendszer jól fog működni.
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Szavazás eredménye
#: 5001
Száma: 20.01.30/5/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 10:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
2
3
17
0
1
18

Szav%
Össz%
70.59
66.66
11.76
11.11
17.65
16.67
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

8/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az önkormányzati közfeladatok
gazdasági társaságok útján történő ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat
hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 31.-ei hatállyal megszünteti a
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, az intézmény megszüntető okiratát
elfogadja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a megszüntetés törzskönyvi nyilvántartásba vétele
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Dr. Csillag Gábor jegyző
Dr. Gróf Regina irodavezető
2020. március 31.

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
által ellátott településüzemeltetési feladatokról a költségvetési szerv megszűnését követően
gazdasági társasági formában közfeladat ellátási szerződés megkötésével kíván
gondoskodni, amely feladatok átvétele kapcsán szükséges intézkedések megtételére és a
közfeladat ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére felelősként a
Kapos Holding Zrt-t jelöli ki.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.
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3. A Közgyűlés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft cégnevének Kaposvári
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re, valamint a Kaposvár Jégcsarnok Kft. Kaposvári
Parkolási Kft-re történő módosítását tudomásul veszi.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt
a megszűnő költségvetési szerv 39 fő közalkalmazotti álláshelyét megszünteti 2020. március
31.-vel.
A megszűnését követő nap a 36 fő átvételével Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal, mint munkáltatókkal munkaviszony, a
Polgármesteri Hivatalban 2 fő köztisztviselői jogviszony létesülhet.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Gombos Attila elnök-vezérigazgató
Balogh Beáta igazgató
2020. március 31.

-----6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019.(X.31.)
önkormányzati határozatának módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 5002
Száma: 20.01.30/6/0/A/KT
Ideje: 2020 január 30 10:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
0
1
18

Szav%
Össz%
100.00
94.44
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
94.44
0.00
5.56
100.00

9/2020. (I. 30.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati
határozatának d) pontját úgy módosítja, hogy a Köznevelési, Tudományos és Kulturális
Bizottság képviselő tagja dr. Molnár Péter helyett Teveliné Horváth Melinda.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
azonnal

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati
határozatának f) pontját úgy módosítja, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság képviselő
tagja Bereczki Dávid helyett Teveliné Horváth Melinda.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
azonnal
-----7. Kérdés---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Képviselői kérdés-----

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdést tett fel a november 28-i Közgyűlésen, amire azt
a választ kapta, hogy – ez a 11-es buszmenetrenddel kapcsolatos volt, két járat van a 11 Y-os
és a 11-es járat – amely nyári menetrend szerint körjáratként működik. Érinti a településrész
végét és az állomást is, az őszi időszakban pedig a templomig közös az út, így az eltérő
időpontban közlekedő buszoknál hol az egyik, hol a másik utcában lakóknak kell gyalogolniuk.
35

Akkor jegyző úr küldött neki egy választ, mivel a szerződés a céggel, a Tömegközlekedési Zrtvel úgy rendelkezik, hogy mivel ez a korrekció nem éri el az éves menetrendi km +/- 1 %-át
erről nem a Közgyűlés, hanem a Zrt. dönthet saját hatáskörben és ennek megfelelően a kérdést
megküldték a Zrt. vezérigazgatójának véleményezési és válaszadási kötelezettséggel. Ez
november 28-án történt, több mint két hónap telt el, választ nem kapott, ezért kérdezné a válasz
elkészült-e? Amennyiben nincs ilyen válasz, akkor ezt a lakossági igényt az önkormányzat
támogatja-e?
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta, hogy kérdését 2019. december 11-én továbbította
Turnai Károly vezérigazgató úr részére. Helyteleníti, hogy vezérigazgató úr az elmúlt két
hónapban nem válaszolt képviselő úr részére, azonban ennek az az oka, hogy vezérigazgató úr
szeretne arról meggyőződni, hogy valóban valós igény van-e a járatmódosításra. Vezérigazgató
úr ezért részt vett a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat 2020. január 21-én tartott ülésén,
ahol a kaposfürediek elmondhatták véleményüket, igényeiket. Mindezek alapján képviselő úr
hamarosan érdemi, a kaposfüredi lakók által alátámasztott választ fog kapni kérdésére.
A levezető elnök zárt ülést rendelt el.
Zárt ülést követően.
Szita Károly polgármester napirend utáni hozzászólásra dr. Nadrai Norbert József képviselő
úr kért lehetőséget, átadta a szót.
dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte azoknak a képviselőknek, akik jó indulattal
álltak hozzá korábbi bizottságban, illetve bizottsági üléseken és a mostani üléseken tett
javaslataihoz. A költségvetés tervezetének közzétételi idejét drasztikusan csökkentette a
Közgyűlés az októberi SZMSZ módosítással, így nem a közmeghallgatást megelőző 10 nappal
került közzétételre. Azt a választ kapták, hogy a közmeghallgatásnak és a költségvetésnek nincs
köze egymáshoz, a kaposvári önkormányzatnál ez volt a gyakorlat és munkaterv szerint is a
közmeghallgatás a költségvetést előzi meg. Ez sérti az önkormányzat döntéshozatalának
átláthatóságát nemcsak a képviselők jogosultak elolvasni a költségvetésnek a tervezetét, hanem
valamennyi városlakó is erre jogosult. A mai Közgyűlésen még abban bízott, hogy csak a Jogi
Bizottság ignorálta a jogszabály szerkesztési hiba helyretételét, de ezt a Közgyűlés is ignorálta,
ezzel nem foglalkozott. A speciális étkezésnek a megvizsgálását szintén csak a Népjóléti
Bizottság elnökének, és volt alpolgármester asszonynak köszönhetően a bizottság fogja majd
vizsgálni a Közgyűlés ehhez sem járult hozzá. Látható, hogy próbálnak egyes képviselők
együttműködni és a jó javaslatok érdekében, de itt csak a belső emberi jóságra tud alapozni, de
szerinte ez kevés. Ezért februárban, tiltakozásként a költségvetés kései beterjesztése és az ilyen,
a módosító indítványokhoz való hozzáállás miatt nem vesz részt a munkában és nem zavarja a
testületet módosító indítványaival. Ezek a példák azonban mutatják ezt a kirekesztő
magatartást, mely károkat okoz a város közéletében. 30 évvel a rendszerváltás után főleg úgy,
hogy ebben a testületben még helyet foglal két ember, aki részt vett a rendszerváltós
Közgyűlésben nem tartja példaértékűnek. Kérte, gondolják át az elmondottakat, ha lehet
cinizmus nélkül, és sziporkázó válasz helyett inkább hallgatásukkal adjanak lehetőséget a
változtatásra. A fiatalabb képviselőkhöz fordulva kéri, hogy ne ezt a mintát kövessék, amikor a
politikusi magatartást akarják megtanulni, mert nem ez a normális. Kérte, hogy térjenek vissza
a polgári demokráciához méltó magatartás útjára és ott találkoznak majd. Köszönte, hogy
meghallgatták.
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta.

K. m. f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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