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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2020. február 27. 

Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 

30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

11 Felder Frigyes képviselő 1 - 

6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 

15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 

16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 0 - 

8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

3 Perlaki József tanácsnok 1 - 

9 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 

31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 1 - 

10 Torma János tanácsnok 1 - 

 

 

 

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 képviselő hölgyeket és urakat, köszöntötte a 

meghívott vendégeiket, mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a 

munkájukat, a kollégáit, a sajtó munkatársait. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, 

17-en vannak a mai képviselő-testületi ülésen jelen. 

 

Kérte, hogy először fogadják el a napirendi pontokat. Felder Frigyes képviselő úr három 

előterjesztésre tett javaslatot, hogy tárgyalják meg. Javasolta, hogy mindhárom előterjesztést 

tárgyalják meg és tűzzék a napirendi pontjaik közzé. Az egyik a klímavészhelyzet kihirdetéséről 

szóló előterjesztés. Javasolta, hogy a Klímastratégiás előterjesztéssel együtt tárgyalják meg, de 

külön döntenek majd róla. A másik előterjesztés, amely a székelyföldiek jogairól szól, ott két 

előterjesztés is van dr. Giber Vilmos tanácsnok úré és képviselő úré is. Javasolta, hogy ezeket 

is együtt tárgyalják majd meg. A harmadik előterjesztés önálló előterjesztésként állja meg majd 

a helyét. A meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  

- a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről, 

- a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról, 

- a családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott nők és gyermekek védelme 

érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5014   Száma: 20.02.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 08:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

20/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről, 

- a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" 

elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról, 
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- a családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott nők és gyermekek védelme 

érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról, 

- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 

 

1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről 

Előterjesztő:  dr. Heffer Attila r. ezredes 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. alezredes 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 

4. Előterjesztés a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről  
Előterjesztő: Felder Frigyes képviselő 

 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

6. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 

valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

8. Előterjesztés Kaposvár logója használatának szabályozásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága jogutód nélküli 

megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

10. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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11. Előterjesztés a Kaposvár, Pacsirta u. 22. számú ingatlan előtti közterület 

értékesítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

12. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2020. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

13. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

14. Előterjesztés Kaposvár, Ady E. u. 4. fsz. 1. és fsz. 2. sz. alatti üresen álló bérlakások 

állományból történő kivonásáról, hasznosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

15. Előterjesztés a kormányhivatalhoz kerülő építésügyi igazgatási feladatok 

ellátásához kapcsolódó üzemeltetési szerződés elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

16. Előterjesztés a 2020. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

17. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

18. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek ajánlatkérési eljárás keretében történő 

bérbeadásával kapcsolatos döntések átruházásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

19. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

20. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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22. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. IV. negyedév) 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

24. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

25. Előterjesztés a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett „Kohéziós politika a 

régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai 

polgári kezdeményezéshez történő csatlakozásról 

Előterjesztő:  dr. Giber Vilmos tanácsnok 

 

26. Előterjesztés a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról 

Előterjesztő:  Felder Frigyes képviselő 

 

27. Előterjesztés a családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott nők és 

gyermekek védelme érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról   
Előterjesztő:  Felder Frigyes képviselő 

 

28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

 

Zárt ülésen: 

 

29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

31. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

32. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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33. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

 

Szita Károly polgármester a napirend előtti kiegészítésként elmondta, január 30-án tartottak 

legutóbb Közgyűlést. Legfőbb céljuk továbbra is az, hogy az évtized végére Kaposvár a Dél-

Dunántúl vezető városa legyen és ennek érdekében fogalmazták meg 2030-ig szóló 

várospolitikai programjukat is, ennek mentén végzik a munkájukat. Ennek négy fő eleme a 

gazdaság, a népesedés, a családpolitika, az egészség, az energiabiztonság beleértve környezetük 

védelmét is. Tájékoztatásként elmondta, hogy Közép-Európa legnagyobb naperőmű parkja épül 

Kaposváron. 32 milliárd forint értékű a beruházás, amely óriási lépés a még hatékonyabb 

klímavédelem terén. A beruházás jól halad, a napelem park alállomása már el is készült, de 

valószínű lassulni fog kicsit a beruházás a korona vírus miatt. Tájékoztatta a testületet arról is, 

hogy tegnap beszélt a háziorvosaikkal, a megyei tiszti főorvossal és tájékozódott, hogy állnak 

a felkészüléssel. Megnyugtató volt a véleményük, mind a Kormány által végzett megelőző 

tevékenységet folytatva tudja, hogy mi a teendője abban az esetben, ha szembesülniük kell ezzel 

a problémával. Örömmel tájékoztatta a testületet, hogy megújul a kaposvári szülészet. 

Megjelent a Kormány azon döntése, amely a pénzt biztosítja erre a felújításra, ez a legvégső 

szakasz, az épület felújítása. 2,4 milliárd forintba kerül a kivitelezés és a Kormány döntését 

követően megköthető a kivitelezési szerződés. Nem kis büszkeség az, hogy Kaposvár 

polgárainak a nevében is Szijjártó miniszter úrtól átvehette az Év Ipari Parkja címet és 

kitüntetést. Ezt a címet kiérdemelték a tudatos gazdaságfejlesztéssel, amelyet már évekkel 

ezelőtt kezdtek, de most törték át a gátat. A négysávos gyorsforgalmi út megépülésével 

átszakadt a gát és egyről a kettőre fognak tudni jutni. Ez alapozza meg azon kijelentésüket is, 

amikor azt mondták, hogy a Dél-Dunántúli régió vezető városa kívánnak lenni és újra kezdik 

Kaposvár XXI. századi újraiparosítását. Az iparfejlesztések soha nem öncélúak, mert mindig a 

településen élők életminőségének a javítását kell, hogy szolgálják. A Keleti Ipari Parkot 

bővítették 32 hektárral, ahol már alapkőletétel kapcsán köszönthették az új betelepülőjüket is, 

a tűzoltó- és mentőautókat szervizelő üzemet, illetve gyártó egységet. 

 

 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának  

2019. évi helyzetéről ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Molnár Gábor főkapitány urat és dr. Heffer Attila 

kapitány urat. Megköszönte, hogy a felkérésnek eleget tettek és elfogadták a meghívásukat. 

Ilyenkor év elején mindig napirendre tűzik a város közbiztonságának a helyzetét is, és a 

tiszturak azok, akik a leghitelesebben be tudnak róla számolni hogyan zárták az előző évet.  

 

dr. Heffer Attila r. ezredes a biztonság fontos pillére az ipari, gazdasági fejlődésnek, az 

egészségnek, a teljes jólétnek és a közjónak. Fontos a személyes biztonság, fontos az anyagi 

biztonság és nagyon fontos, hogy a közterületek biztonságban legyenek. A beszámoló 

tartalmazza, hogy mennyi bűncselekmény történt, tartalmazza azt, hogy ezekben milyen 

felderítő és nyomozati munkát sikerült végezniük, milyen eredménnyel. Tartalmazza, hogy a 

kollégák a közterületen milyen munkát végeztek, illetőleg az államhatár védelméről is szólnia 
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kell. A 2019. évi közbiztonságról szóló írásbeli beszámolójában összefoglalta mindez hogyan 

alakult Kaposváron, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt power point prezentációval 

szemléltetett. Megköszönte a rendőrség iránti türelmet és bizalmat, reméli, úgy látják, hogy 

Kaposvár biztonságos város és jól végezték a munkájukat.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte kapitány úrnak a beszámolóhoz adott kiegészítését, 

nagyon imponáló volt, és átadta a szót főkapitány úrnak. 

 

Molnár Gábor r. ezredes úgy gondolja, könnyű helyzetben vannak, amikor ilyen eredmények 

vannak. Könnyű beszámolni, de ezen eredmények mögött nagyon sok munka van. Ezeket az 

eredményeket az önkormányzattal, társszervekkel, polgárőrséggel érték el együttműködve. Ki 

kell emelni az önkormányzat szerepét, hiszen kevés olyan város van, ahol ekkora támogatást 

kap a rendőrség a közbiztonság fenntartásában, mint itt. A lakosságtól visszaérkező jelzések is 

azt bizonyítják számukra, hogy jó úton járnak, szélsőségektől mentes a közbiztonsági helyzet 

Kaposváron. Bűnügyi mutatókról nem beszélne, impozánsak az adatok, rendkívül jól dolgoztak 

a kollegái, büszke rájuk. Az egyik legjobb bűnügyi csapat van ma Magyarországon Somogy 

megyében. Ugyanakkor közlekedésbiztonság tekintetében nagy problémák vannak, ami 

társadalmi probléma, de rájuk hárul ennek a megoldása. Megerősítették a kaposvári közlekedést 

is, ahogy kapitány úr jól rámutatott, a pofátlanító akciót is folytatják, minden kapitányságon 

lesznek ilyen autók, ha kell több autó is részt fog venni ilyen akcióban. Lesből is mérnek, 

menetből is mérnek, és addig nem hagyják abba, amíg nem csökkennek le a balesetszámok, 

mert az emberélet a drága, nem a büntetés. Nagyon fontos az együttműködés, egészen kiváló 

az együttműködése a Kaposvári Rendőrkapitányságnak a társszervekkel, illetve az 

önkormányzattal. Társadalmi jelenség a bűnözés, egyedül nem fogják tudni megoldani, 

ezekben az eredményekben minden együttműködő bent van. Megköszönte a támogatást, amit 

adtak. Megköszönte kapitány úrnak és a csapatának a munkát, a Főkapitányság kivételesre 

értékelte az elvégzett munkát a tavalyi évben.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

Felder Frigyes képviselő megköszönte a beszámolót és gratulált az elért eredményekhez. 

Kérdése konkrét ügyre vonatkozó, a volt TANÉP telepen folytatott illegális hulladékégetés. 

Több ezer emberről van szó, akik kénytelenek elviselni ezt a mérgező füstöt, ami onnan 

származik. Tudják-e, hogy ki éget, tudják-e, hogy mit éget, és mit tudnak tenni annak 

érdekében, hogy ez az illegális hulladékégetés megszűnjön? 

 

Nagy Attila tanácsnok megköszönte a rendőrség munkáját. Megköszönte kapitány úrnak, 

hogy elfogadta a meghívásukat a részönkormányzati ülésre. Az Állomás utcán áthaladók 

gyorshajtása problémát jelent. Kérdése volt, hogy sikerült-e ez ügyben valamit kitalálni? 

Kamera rendszer bővítésére külterületi részeken, külvárosi területeken lesz-e lehetőség? 

 

Bereczki Dávid tanácsnok 2018-as OECD felmérés kapcsán a magyar társadalom 49,3 %-a 

érzi magát veszélybe este az utcán, ezzel Magyarországon érzik az emberek legrosszabbnak a 

közbiztonságot az Európai Unióban. Kaposváron van-e rendelkezésükre álló adat arról, hogy 

hogy alakul az emberek közbiztonság érzete és hogyan állnak az országos átlaghoz képest 

jelenleg? 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő megköszönte a rendőrség munkáját és a beszámolót. 

Kiemelte, hogy mennyire fontos az együttműködés az oktatási intézményekkel is. A beszámoló 
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tartalmazta, hogy a Készenléti Rendőrséggel együttműködve a cseri és donneri városrészeket 

fokozottan ellenőrizték eddig is. Megnyugtatást vár, hogy ez a továbbiakban is így lesz-e majd? 

 

Perlaki József tanácsnok kérdése volt, hogy alternatív sebességmérő helyeket lehet-e 

javasolni a lakosság részéről? Választókerületében több olyan pont van, ahol szemmel láthatóan 

gyorsan közlekednek az autók. Ilyen például a Kőrösi Csoma Sándor utca, illetve a Cseri 

utcának a vége, ahol két buszmegálló van az utca mindkét oldalán, nincs zebra és a kanyarban 

elég tempósan lehet közlekedni. Kérdése, volna-e lehetőség itt sebességmérés bevezetésére? 

 

Csutor Ferenc tanácsnok gratulált az elért eredményekhez. Egyre több elektromos rollerral 

találkoznak a városban – ő is beszerzett egyet –, erre vonatkozó szabályok hol tartanak, van-e 

erre kimondottan törvény, hogy hogyan használhatja az ember a járdán, az utcán, az úttesten, 

mekkora sebességgel? 

 

Kárpáti Tímea tanácsnok kifejezte köszönetét az északi városrészben nyújtott segítségért. A 

Komárom utcában problémával küzdenek, amióta kint van a VÉDA a Füredi úton, a forgalom 

átterelődött a Kisfaludy utcára és a négysávosra a Komárom utcán keresztül térnek vissza. Az 

ott lakók rendszeresen jelzik, hogy átszáguldoznak az autók ezen az utcán. Tudnának-e ezzel 

kapcsolatban segítséget kapni? 

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok megköszönte, hogy a cseri városrészben 

megszűntek a betörések, a rodeózás, ami nagy veszélyeket jelentett az ott élőknek. A Cseri 

parkban quadosok jelentek meg, tönkre tették a füvet és zöldterületeket. Mit tudnak erről és 

intézkedtek-e ez irányban? 

 

dr. Heffer Attila r. ezredes tudja kihez köthetőek az illegális égetések, mikor mit égetnek. 

Azon vannak, hogy megtalálják a megoldást, miden hatósággal abban maradtak, hogy a saját 

eszközével, másrészt közösen fognak olyan ellenőrzést tartani, amivel reméli, elejét tudják 

venni ennek a problémának. Magántulajdonban van az a terület, rá tudják arra kényszeríteni, 

hogy felhagyjon ezzel a fajta tevékenységgel. Az Állomás utca problémájáról 

részönkormányzati ülésen is beszéltek. Azt tudja garantálni, hogy a sebességmérő készülék 

többet lesz ott, de többet kellene lennie a Kőrösi Csoma Sándor és a Cseri úton is. A Kőrösi 

Csomában többször előfordul a sebességmérő, tud ezekről a problémákról. Az Állomás utcánál 

a 67-es elkerülő részének kapcsán az látszik most a tervben, hogy egy felüljáró lesz, ami átvezet 

Kaposfüred és Juta között. Ha ezek a tervek mozgásban vannak, javasolja, hogy útburkolati 

forgalomlassító eszközöket is építsenek be. Az OECD felmérés kapcsán elmondta, minden 

évben beszélnek arról, hogy a média milyen hatással van az emberek biztonság érzetére. Amíg 

egy híradó nem áll másból, mint bűncselekmények, tragédiák bemutatásából, addig 

gyakorlatilag nem tudják meggyőzni az embereket arról, hogy ez 1500 km-re innen történt és 

nem a szomszédban. Ez óriási kihatással van az ilyen felmérésekre, azt gondolja, nem tudnak 

ezzel versenyezni, a médiának nagy felelőssége van abban, hogy az emberek biztonságérzete 

hogy alakul. A hozzájuk érkező visszajelzések alapján Kaposvár nem tartozik abban a sorban, 

ahol az embereknek a fele ne érezné magát este biztonságban az otthona körül vagy az utcán. 

A Készenléti Rendőrséggel közösen fent fogják tartani a fokozott ellenőrzést. Sebességmérési 

helyekre köszönte a javaslatokat, jelen vannak, és ha van még ilyen hely, akkor kéri, jelezzék. 

Megvizsgálják melyik hely mennyire balesetveszélyes és annak tükrében tudnak prioritásokat 

felállítani. Tudomása szerint az elektromos rollerbe beépített motortól függ, hogy milyen 

kategóriába tartozik, ha nagy teljesítményű, akkor akár gépjárműként is értékelhető. Utána fog 

járni pontosan és tájékoztatja képviselő urat róla. A Komárom utcán naponta közlekedik, nem 

tudja mennyire indokolt a 30 km/h ebben az utcában. Véleménye szerint az 50 km/h nem olyan 
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sok, ami indokolná. Tévhit, hogy a VÉDA miatt kerülnek arra az emberek. A lámpás 

kereszteződések nagymértékben csökkentették a balesetek számát, de nyilván ezek a lámpák 

lassítják a közlekedést, ha a keresztutcákat használják néhány percet nyerhetnek a közlekedők. 

Nézik a sebességet ott is, de nem biztos, hogy a 30-as tábla az olyan mértékben indokolt, mint 

ahogy azt gondolják. Igyekeznek figyelni, hogy ne történjen ott se baleset. A Cseri parkban 

quadosokról most hallott, de utána fog járni.  

 

Molnár Gábor r. ezredes az OECD felmérést nem ismeri, megköszöni, ha átküldi részére 

képviselő úr. Minden évben az ORFK megkérdezi a lakosságot, a legutóbbi felmérés szerint a 

lakosság 90 %-a nagyon jól, vagy biztonságban érzi magát. Szubjektív biztonságérzetnek nem 

biztos, hogy köze van hozzá, hogy valójában mit éreznek az emberek, a média azt nagyban 

befolyásolja. A turisztikai portálok rendszeresen felmérik, hogy miért választják 

Magyarországot úti célnak, és rendszeresen az elsők között van az a válasz, hogy nagyon 

biztonságos.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Bereczki Dávid tanácsnok pusztán arra volt kíváncsi, hogy van-e statisztikai adat. Elfogadja 

parancsnok úr érvelését, hogy a média jóval nagyobb mértékben tudja ezt befolyásolni, mint a 

bűnügyi statisztikák. Megköszönte az áldozatos munkát, amit a városért végeznek és küldeni 

fogja a felmérést. 

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok többször említették, hogy kevés olyan kapitányság van 

Magyarországon, ami ennyi támogatást kap az adott önkormányzattól. Úgy érzi kötelessége 

elmondani, hogy kevés olyan önkormányzat van Magyarországon ennyi, ami támogatást kap 

az ott működő kapitányságtól. Kicsit izgalmasan alakult a tavalyi év a körzetében és 

megnyugtató volt az, hogy akárhányszor hívta fel a rendőrséget mindig felvették, érdemi választ 

adtak, melyet mindig érdemi intézkedés követett. A szubjektív biztonságérzetet itt Kaposváron 

nem igazán javítja, hogy van olyan helyi kétes körülmények között működő sajtóorgánum, ami 

a TANÉP telepen történő égetésről úgy számol be, hogy a „csecsemőket sem kíméli a méreg”. 

Úgy gondolja ilyet olvasva joggal háborodik fel, ez óriásit árt a helyi közösségeknek. Különös 

tekintettel arra, hogy bizonyos szóbeszédek szerint ennek a szalagcímnek a felelőse itt ül 

közöttük ebben a teremben. Kérése, ha ez tényleg így van, akkor tartózkodjon a jövőben ezektől 

a magatartásoktól. 

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok minden évben megteszi, megköszönte a Klebelsberg Kollégium 

körüli rendnek a fenntartását. Jön a tavasz, jönnek a lovagok és véleménye szerint erre továbbra 

is szükségük lesz. A Bem utcában lakik és a négysávos út közötti része egyirányú, ahol most 

már szembe jönnek. Kérése erre figyeljenek oda. 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a kérdéseket és a véleményeket. A munka kiváló, ez 

nem csupán az előterjesztésből és a szóbeli kiegészítésekből derült ki, hanem abból a szubjektív 

biztonságérzetből is, amit naponta tapasztal az ember akkor, amikor kaposváriakkal találkozik. 

Hosszú út vezetett el odáig, hogy ezt kimondhassák, és nagy büszkeséggel mondja ezt ki. 

Befektetői szemmel nézve, a mindennapi életet befolyásoló tényezők után érdeklődnek és ezek 

az érzetek döntenek sok esetben milliárdokról. Eddig 486 millió forintot költöttek a közterület 

figyelő kamerákra, ennek a 90 %-a polgárok pénze volt és csak 10 % Európai Uniós forrás. 

Ennek köszönhető, hogy Kaposvár most már az ország egyik legbiztonságosabb városa. 116 

olyan eset volt, amelyben segített az elmúlt esztendőben a bűnelkövetőt elfogni. Tudniuk kell, 
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hogy a beruházáson túlmenően a 325 kamerának, amely jelen pillanatban van a városban – 

ebben az évben még 40 kamerát helyeznek el – ennek működtetési költsége is van. 

Megköszönte, hogy kitért írásos beszámolójában arra, hogy nem volt olyan kérésük, amihez ne 

álltak volna pozitívan hozzá, hogy segítsék a megváltozott közlekedési rendet a városban. Évről 

évre növekszik a gépjárművek száma a városban, erre a növekedésre továbbra is számítaniuk 

kell. Közlekedési beruházásaik kapcsán, ha baleset érzékeny csomópontokat tudnak 

balesetmentessé átalakítani, akkor ezt meg fogják tenni. E tekintetben megköszönte azt a 

szakmai segítséget, amit kapitány úrtól kapnak. Meglepte a statisztikai növekedésekben milyen 

mértékben járul hozzá a kerékpáros közlekedés. Ez koruk nagy kihívása lesz, hogy csökkentsék 

a városon belüli autóközlekedést, ennek egyik eszköze a tömegközlekedés fejlesztésén túl, hogy 

új kerékpárutakat, illetve kerékpársávokat építenek. Ebben az évben 13 km kerékpárutat, sávot 

építenek és elindul a közbringa rendszer is. Arra számít, hogy több kerékpárossal fognak 

találkozni. A Kormány elképzelése az, hogy a 67-es útnak a Kaposfüredet elkerülő szakaszával 

folytatják az építkezést, és ezt követően a Látrányi szakasz 2x2 sávossá bővítése valósul meg. 

A kiviteli tervek elkészültek, kérte jegyző urat ennek nézzen utána, kapitány urat pedig arra 

kéri, hogy jelezze mi az, amit közlekedésbiztonsági szempontból javasolnának az Állomás utca 

kapcsán felmerült problémák miatt. Polgárőrség tekintetében jelezte, hogy szándékuk az, hogy 

a Zrínyi u. 1. szám alatt adnak helyiséget. Két esetben kezdeményez törvényi módosítást, az 

egyik a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos. Nagy energiát fordítanak arra, hogy az illegális 

hulladéklerakókat megszűntessék, és azzal szembesülnek, hogy ezek újratermelődnek. Amikor 

sikerül tudomást szerezniük arról, hogy milyen rendszámmal ellátott autó borította le az 

illegális hulladékot, akkor nem minden esetben tudnak eljárni. Azt kezdeményezi a 

Kormánynál, hogy kerüljön be az objektív felelősségi körbe, a másik ilyen a tilosban való 

parkolás. Ahogy nő a gépjárművek száma egyre több problémát fog okozni, ha nem tartják be 

a Kreszt. Azt kéri a Kormánytól, hogy tilos parkolás is rendszám alapján az objektív felelősségi 

körbe kerüljön be. Reméli ezek mind visszatartó erők lesznek. Égetésnél, akik háztartáson belül 

is égetnek, amikor van zöldhulladék és szelektívhulladék szállítás, egyre többet szembesülnek 

vele. Előre köszöni, hogy számíthatnak a segítségre és a munkájukra. Kiváló munka, köszöni 

rendőreiknek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5015   Száma: 20.02.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 09:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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21/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 

2019. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

-----2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Wéber Antal katasztrófavédelmi igazgatót és Róth 

Zoltán tűzoltóparancsnokot. Felvezetésként elmondta, aki évről évre figyelemmel kíséri a 

beszámolókat, érzékeli azt, hogy milyen szerteágazó az a munka, amit végeznek. A 

katasztrófavédelem munkája eddig is értékes volt, de főleg ebben az időszakban, amikor nem 

ritkák a nagy szelek, a nagy esők, a tűzvédelmet egyre inkább felváltotta a gyakorlatban is a 

katasztrófavédelem.  

 

Róth Zoltán tű. alezredes szóbeli kiegészítést tett a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékletként 

csatolt power point prezentációval szemléltetett.  

 

Wéber Antal tű. dandártábornok köszöntötte a Közgyűlés tagjait, köszönetét fejezte ki az 

elmúlt évben kapott támogatásért. Megköszönte azt a tevékenységet, amit Kaposvár város 

lakossága érdekében együtt végeztek annak a közbiztonsági szegmensnek a javítása érdekében, 

aminek letéteményese és felelőse a tűzoltóság, és a katasztrófavédelem. Az idén ünneplik a 

Magyar Hivatásos Tűzoltóság fennállásának 150 éves, illetve a Kaposvári Tűzoltóság 

fennállásának 145 éves évfordulóját, melyre tisztelettel meghívja a Közgyűlés tagjait. A 

biztonság megteremtéséhez a polgároknak is tenni kell, a közös kommunikáció során kell, hogy 

felkészítsék őket arra, hogy mi az, amit tegyenek a megelőzés érdekében, és mik azok a 

magatartásformák, amikkel egy-egy sajnálatos esemény bekövetkezte során a károkat minél 

gyorsabban és minél nagyobb mértékben tudják csökkenteni. A beszámolók során 

hangsúlyozásra került a belterületi égetés. Sajnos a nem jogkövető emberi magatartás 

eredményezi ezt a fajta égetést, ami sok olyan következménnyel jár, ami káros a városra, az 

emberekre. Amit nem tudnak befolyásolni a viharkárok kialakulása, az elmúlt időszakban egyre 

gyakoribbá váltak a viharok, rövid idő alatt, lokálisan, akár egy település területén is jól 

elkülöníthető módon csapnak le ezek a viharok. Rövid ideig tartanak, de nagy erejűek, sajnos 

komoly következményekkel járnak. Megelőzési mód azoknak a fáknak, fasoroknak a 

vizsgálata, amit Kaposvár város jó hatékonysággal végez, amiből kiszűrhetőek az elöregedett 

fák, melyeket el kell távolítani. Felhívta a figyelmet, sajnos országos jelenség, hogy a 

megkülönböztetett jelzést használó járműveknek az elsőbbségét nem minden esetben 

biztosítják a közlekedés többi résztvevői. Ez sajnos a városban is okozott balesetet. Kéri a 

képviselő hölgyeket, urakat, ha lehet, tegyenek meg mindent közösen annak érdekében, hogy 

ezeknek a járműveknek a haladását, az elsőbbségét a közlekedés többi résztvevője biztosítsa. 

Megköszönte azt a támogatást, amit Kaposvár város képviselő-testülete a tűzoltóságnak adott, 

és reményei szerint ad az elkövetkezendő időszakban is. Megköszönte a kaposvári tűzoltók 

munkáját, azt a tevékenységet, amit a kaposvári emberek, illetve a működési terület biztonsága 

érdekében végeztek. Megköszönte a kaposvári polgároknak azt a hozzáállást, amit a 

tűzmegelőzés, a katasztrófavédelmi helyezetek megelőzése érdekében tettek. Köszöni a 

társszerveknek azt az együttműködést, ami nélkül azt az eredményt, amit az elmúlt évben a 

Kaposvári Tűzoltóság produkált, nem tudtak volna elérni. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Felder Frigyes képviselő megköszönte a beszámolót. Személyesen is megtapasztalhatta a 

tűzoltók áldozatos és szakszerű munkáját az illegális égetésekkel kapcsolatban. A 

klímaváltozásból adódó feladatok ellátásához, eredményes felkészülést és munkát kívánt.  

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok a téves jelzések számát nézve intézményük, a kollégium is 

tesztelte a tűzoltók naprakészségét. Az épületük 17 éves, a jelző berendezések öregszenek, 

fokozatosan végzik a cseréjüket. Megköszönte munkájukat és segítségüket Kaposvár 

valamennyi polgára nevében kívánja, hogy Szent Flórián kísérje munkájukat és áldása legyen 

munkájukon 2020-ban is. 

 

Borhi Zsombor alpolgármester az illegális égetéssel kapcsolatban elmondta, tavalyi évben 

elindítottak egy olyan munkát, hogy a közterület-felügyelet, rendőrség és a vám- és 

pénzügyőrség közös ellenőrzéseket végez rajtaütésszerűen olyan telkeken, ahol azt tapasztalják, 

hogy nagyobb mennyiségben, iparszerűen, megélhetésszerűen fémet gyűjtenek és erről fejtik 

le azokat a műanyagokat, hulladékokat, amit később elégetnek. Ennek szemmel látható 

eredményei is vannak még, ezt a munkát az idei évben is folytatni fogják. Bízik abban, hogy 

azt a tevékenységet szép lassan el fogják lehetetleníteni a városban, ami ezeket az illegális 

égetéseket okozza. Minden kollegájuknak megköszönte a munkáját és a rendőrségét is, mert 

nélkülük azokról az eredményekről most nem számolhatnának be a vezetők, amiket elértek.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte a beszámolót és a kiegészítéseket. Kiváló munkájuk 

eredményeként, amikor jön egy szélvihar, vagy felhőszakadás nyugodtak lehetnek, mert 

megoldják azokat az új, mostani időből következő, de ugyanakkor az emberi életre, saját maguk 

biztonságára veszélyt jelentő problémákat. Külön akció volt, amikor a közterület-felügyelőknek 

külön 0-24 órás szolgálatot rendeltek el az év bizonyos szakaszaiban, ez most is meg lesz, azt 

a célt szolgálja, hogy csökkentsék az irritáló tevékenységeknek az előfordulását. A viharkárok, 

melyeket nem is érzékelnek annyira, mert természetesnek veszik, hogy ott a tűzoltó, vagy 

felhőszakadás esetén szivattyúzzák az alagsort, mert elöntötte a víz. Emberek dolgoznak, 

sokszor életüket veszélyeztetve, melyért nem tudnak elég hálásak lenni. A 

katasztrófavédelemhez tartozik maga a kéményseprés is, több olyan ház van, ahol a jelenlegi 

fűtési rendszer problémát okozhat és ott is a parancsnokok irányítása alatt álló szakemberek 

azok, akik megadják mindazt, amit kell tenniük. Gyakrabban jelentkeznek azok a munkák, ami 

az új épületeknek a tűzvédelmi szempontból való megfelelősségét vizsgálja, azon túlmenően 

rendszeresen gyakorlatoznak ott. A betelepülő új gyárak hozzák magukkal a tudást, hozzák 

magukkal az új épületeket és hozzák magukkal a fokozott figyelmet is, hogy megelőzzék a bajt 

és ne elhárítsák. Példaértékű az a munka, amit végeznek és hálás valamennyiük nevében érte. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5016   Száma: 20.02.27/2/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 10:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

22/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról ----- 

 

 

-----4. Előterjesztés a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Balogh Zsuzsanna igazgató asszonyt, a Trenecon 

Tanácsadó és Tervező Kft. vezetőjét, akik a szakmai hátterét adták a mostani munkájuknak, a 

klímastratégiának. Felder Frigyes képviselő is beterjesztet erre egy előterjesztést, kiegészítését 

követően meg fogja adni a szót képviselő úrnak is, és együtt folytatják le a kérdéseket, illetve 

magát a vitát, a végén pedig szavaznak. Néhány ábrát fog kivetíteni, azért, hogy ezzel a sok 

információval bíró előterjesztésből kiemelje a lényeget. Amikor elfogadták az Összetartozunk 

címet viselő várospolitikai programjukat egyik fontos fejezete volt az energiafüggetlenségük, 

és energiastratégiájuk. Fő mondanivalója az volt, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

csökkenteni kívánják 2030-ra energiafüggőségüket és növeljék a megújuló energiák számát. 

Mindez fontos a klímavédelem szempontjából is. Minden egyes energiaváltás, a 

klímavédelemben való részvételük és szerepvállalásuknak is három dolgot teljesítenie kell. Az 

egyik nagyon fontos, hogy az ellátás biztosítva legyen, a másik nem növekedhetnek a 

közszolgáltatások díjai, a harmadik, hogy minden egyes ténykedésüknek biztosítania kell a 

természeti környezetnek a megőrzését. Ennek a három szempontnak kell teljesülnie és ez a 
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klímastratégiából is kiderül. A klíma mindig változott, de a mostani változás különlegessége az 

elmúlt évszázadok változásaihoz képest, ennek a sebessége. Manapság sokkal gyorsabb a 

felmelegedés, a mérésekből egyértelműen kiderül, hogy a hőmérséklet emelkedése 150 éve 

kezdődött el a Földön, üteme máig gyorsuló. Ezt döntő mértékben az emberi tevékenységgel 

okozzuk. Tudósok szerint - a föld felszínének a 2,1 C º felmelegedése 1850-től mérve - látható 

az a kritikus hatás, amit a mai életforma még el tud viselni áldozatokkal. Jelenleg 1,2 Cº a 

felmelegedés, tehát tenni kell annak érdekében, hogy ne érje el a kritikus határt. Ilyen mértékű 

felmelegedésnél is egyértelműen látszik, hogy az élelmiszer termelés a világon visszaesett. Ha 

nem változtatnak, azt mondják az előrejelzések, hogy 2100-ra a felmelegedés nem fog megállni 

2 %-nál, hanem 3,7-4,8 % is lehet. Magyarországon ez még súlyosabb lehet, mivel a Kárpát-

medencében helyezkednek el, a melegedés üteme másfélszeres is lehet. A gyorsuló 

klímaváltozást jól érzékelteti a hőmérséklet is, Magyarországon a legmelegebb év 2019 volt. 

Az Európai Unió Környezetvédelmi Ügynöksége által készített elemzésben országunk az egyik 

legjobb a klímavédelem tekintetében. Az üvegházhatású gázok csökkentése Dániáéval azonos. 

A magyarok azon 21 ország közé tartoznak a világon, melyek tartósan szét tudták választani a 

gazdasági bővülést az üvegházhatású gázok kibocsátásától. Ez nagyon fontos, mert úgy kell 

egyszerre klímavédelmet végrehajtani, hogy a GDP ne csökkenjen. Kaposvár az üvegházhatású 

gázok csökkentése tekintetében az egyik első helyen van Magyarországon. Klímatudatos, 

innovatív gazdasággal, természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó város, ez a 

céljuk klímavédelemben. 2015-ben csatlakozott városuk a Polgármesterek Szövetségébe, 

amely az energiahatékonyságról szól és a klímavédelmet tűzte legfontosabb célként a 

zászlójára. Vállalták azt, hogy a csatlakozást követő 2 esztendőn belül elkészítik a fenntartható 

energia és klímaakció tervüket, ez a SECAP. Ebben áttekintették a város energiakibocsájtását, 

és az ebből eredő széndioxid kibocsájtás nagyságát, csináltak egy káros anyagkibocsájtási 

térképet és azt vállalták, hogy 2030-ra legalább 40 %-os széndioxid kibocsájtást fognak elérni 

a bázisévhez képest. A másik az UNDER2, amit azért alakítottak meg, hogy felhívják a világ 

nagyvezetőinek figyelmét a párizsi csúcsnak a fontosságára. Ennek ma 220 kormány a tagja, 

több mint 1,3 milliárd ember és a világgazdaság 43 %-át képviseli, melynek Kaposvár is tagja 

lett. Itt azt vállalták, hogy 2050-re 80 %-ra csökkentik az üvegházhatású gázoknak a 

használatát. Amikor klíma akciótervről beszélnek érzékelni és tudni kell azt, hogy a jelenlegi 

tudásuk alapján milyen ambícióval rendelkeznek a város fejlődése és fejlesztése tekintetében. 

Mi az, ami történni fog az elkövetkező években ebben a városban, hogy a klímavédelem ne 

járjon együtt például a városi gazdasági növekedés csökkenésével. A KSH előrejelzések alapján 

a kaposvári GDP növekedési üteme meg fogja haladni az országos átlagot, ami egy fontos 

jövőkép. Ez határozza meg az elkövetkező 10 évre szóló várospolitikai programot is. Kaposvár 

egy olyan megyeszékhely, melynek jelentős térségi kihatása van, 17 ezer ember ingázik naponta 

Kaposvárra. Ebből 56 % dolgozni jár be a városba, 44 %-a pedig tanulni. Az ábra alapján reális 

célkitűzésnek tartja azt, hogy Kaposvár a Dél-Dunántúl legerősebb városa legyen. Legnagyobb 

szennyező Kaposváron az energiafogyasztás, - ezen belül legnagyobb a földgáz, második az 

áram, harmadik a tűzifa és nulla a távhő - második a közlekedés, a harmadik az ipar. Az ábrán 

fel van sorolva mindaz, amit 2050-re teljesíteni tudnak a klímavédelem tekintetében. A város 

klímatudatos fejlesztése nem most kezdődött el. Beszámolt az eddig megvalósult 

fejlesztésekről. Fontosnak tartotta megemlíteni a hulladék újrahasznosítását, ami fontos 

eredmény volt. Elindították az elmúlt években a zöldterület megújítási programjukat, bővítették 

a zöldterületek számát. A következő táblázat alapján bemutatta, hogy hol tartanak most az 

elhangzott intézkedések hatására. A cél elérésének rövid távú feladatai a nemzetközi vállalások, 

ebben az évben az első SECAP monitoringot kell leadniuk, új kerékpárutakat építenek, és 

vásárolnak két elektromos buszt. Kormány szándéka a légszennyezettség csökkentésére, hogy 

lecseréli a régi buszflottákat a helyi közlekedésben. Zöldterületek növelése érdekében a 

színházpark felújítása folyik, 6000 fát ültetnek ebben az évben Kaposváron és új levegőminőség 
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mérő műszereket telepítenek. Növelik a megújuló energia arányát, folytatják az intézményeik 

energiahatékonyabbá tételét, a szennyvíztisztító telepet átadják ez év őszére, ahol a 

szennyvíziszapból biogáz kerül előállításra. Épül Közép-Európa legnagyobb napelem parkja, 

folytatják az ELENA-t, és begyűjtik a háztartási sütőolajt. Fontos a klímatudatos 

szemléletformálás, mert minden célt csak közösen tudnak elérni, közös munkával, a 

kaposváriak jelentős részének a bevonásával. Érzékeljék, hogy nem a nagyvilágba beszélnek, 

amikor klímavédelemről van szó, és azt mondják Kaposvár klímabajnoka ennek az országnak. 

Meggyőződése, hogy bátor, nagyratörő, ambiciózus klíma- és energiastratégiát valósíthatnak 

meg Kaposváron, ahol a környezetük megóvása, energiafüggőségük javítása, a javuló 

életminőség egyidejűleg biztosítható legyen. Megköszönte a Treneconnak a szakértői 

munkáját. Felkérte Felder Frigyes képviselőt tegye meg szóbeli kiegészítését az 

előterjesztéséhez. 

 

Felder Frigyes képviselő néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy a város képviselő-

testületében a legfontosabb téma a klímavédelem, a környezetvédelem legyen. Úgy gondolja, 

hogy aminek most szem- és fültanúi az egy óriási eredmény. Reagálva polgármester úr 

bevezetőjére, senki nem mondja azt, hogy egyik napról a másikra egy energiaváltást kell 

megvalósítaniuk. Hozzátette, hogy ezt a célt viszont el kell érni. Az előterjesztése arról szól, 

hogyan tudnak felkészülni az eseményekre. Véleménye szerint a két előterjesztés kiegészítő 

kapcsolatban áll egymással. Annyiban egészítené ki, hogy a város ismerje el, hogy klíma 

vészhelyzet van és erre a cselekvési terv, amit támogatni fog, itt van az előterjesztésben. Úgy 

gondolja, hogy mindkét előterjesztést nyugodt szívvel el lehet fogadni, mert nem kizáró 

előterjesztések egymással kapcsolatban, hanem összefüggő. Felhívta a figyelmet, hogy minden 

egyes előterjesztésnél vizsgálják meg a klímára gyakorolt hatását és kerüljenek bele az 

előterjesztésekbe ilyen szempontok is. Kérte a testületet, hogy mindkét előterjesztést 

támogassa. Előterjesztésével nem arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem létezik 

környezetvédelem, és nincs ilyen fajta gondolkodás, pont ellenkezőleg, hanem, hogy foglalják 

egységes stratégiába.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok Felder képviselő úr előterjesztése kapcsán volt kérdése. 2017. 

december 7-i Közgyűlés tárgyalta a fenntartható energia és klímaakció tervet, a SECAP-ot, 

mely előterjesztéssel képviselő úr is egyetértett. Ehhez képest a benyújtott cselekvési tervben 

számtalan olyan javaslati pont van, ahol szinte szószerinti átfedés tapasztalható a SECAP-al. 

Azok a pontok, melyek most egyik előterjesztésben sem szerepelnek, azok hosszú évek óta az 

önkormányzat gyakorlatát képezik. Példákkal mutatta be az átfedéseket. Kérdése, melyik az a 

pont az előterjesztésében, mely bármi újat, vagy többet tesz az évek óta gyakorlatban lévő 

anyagaikhoz képest, vagy nem tartalmazná a klímastratégia esetleg? 

 

Perlaki József tanácsnok képviselő úr előterjesztésével kapcsolatban elmondta, hogy Fülöp 

Zoltán, aki a gödi képviselő-testület tagja, és gyakorlatilag párttársa Felder Frigyes képviselő 

úrnak, szó szerint ilyen tartalmú előterjesztést tett tavaly novemberben. Kísértetiesen hasonló 

volt, és lesz a vele gyakorlatilag egy pártban ülők által vezetett budapesti kerületben is. Elmenve 

azon feltételezés mellett, hogy egy párt központilag kiadott borossúrájának tűnik a beadványa 

meg kell kérdeznie, hogy egy 18 ezres városnak ugyanolyan tartalmú klímastratégiára van-e 

szüksége, mint egy 68 ezres megyei jogú városnak? 

 

dr. Molnár Péter képviselő alapvetően egyetért a klímastratégiával. Kérdése, kiderült-e már, 
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hogy mikor sikerül csatlakozni az országos automata légszennyezettség mérő hálózathoz, 

amiben már nagyon sok megyei jogú város benne van? Mikor kerül beszerzésre az az automata 

mérőműszer, amely méri a légszennyezettséget? 

 

Bereczki Dávid tanácsnok polgármester úr 2019. márciusában mondta egy rádió interjújában, 

hogy az illegális szemétégetés ellen még aktívabban fog fellépni az önkormányzat és egy 

konkrét akció csapat fog létrejönni és lesz egy 0-24 órában hívható telefonszám a zöldhulladék 

égetésének elkerülése érdekében. Elképzelhetőnek tartja, hogy Borhi Zsombor alpolgármester 

úr erre utalt felszólalásában korábban. Érdeklődne, hogy az idei évben milyen konkrét lépéseket 

tesz az önkormányzat ennek érdekében?  

 

Mihalecz András tanácsnok Felder Frigyes képviselő társától kérdezte, az előterjesztés címén 

mit ért az alatt, hogy vészhelyzet? 

 

Borhi Zsombor alpolgármester azon gondolkozott, ha vészhelyzet van, akkor azonnali és 

drasztikus intézkedésekre van szükség. Kérdése, hogy miben szeretné korlátozni a kaposvári 

lakosságot, milyen tevékenységüket függesszék fel holnaptól kezdve, hogyha vészhelyzet van? 

Mert a vészhelyzet ezt jelenti.  

 

Felder Frigyes képviselő bizottsági ülésen és a bevezetőjében is elmondta, hogy az 

előterjesztés nem azért jött létre, hogy ne ismerje el Kaposvár eddig végzett tevékenységét. Az 

eddigi és a mostani anyagban gyakorlatilag megvalósultak azok a pontok, amiket kért. Az előző 

Közgyűlésen már előterjesztette ezt a javaslatot, de nem tárgyalták akkor. Egy pontot említett, 

ami hiányzik, hogy a Közgyűlési döntésekben is jelenjenek meg a klímavédelemmel 

kapcsolatos szempontok. Az előterjesztés nemcsak erről szól, hanem a klímavészhelyzet 

elismeréséről is szól. Az előterjesztés azért ugyanaz, mert egy komplett anyag, melyet a 

kollégákkal együtt dolgoztak ki és szeretnék minden egyes önkormányzatban beterjeszteni, 

hogy beszéljenek róla, vitassák meg, és ha kell, akkor cselekedjenek. Többször elmondta, hogy 

Kaposvár jó helyzetben van ebben a kérdésben, nem vitatja el az eredményeket és támogatni 

fogja az előterjesztést. Kérte, hogy az ő előterjesztését is támogassa a testület. Ha figyelmesen 

elolvassák, csak a vészhelyzet megállapításáról terjesztett be előterjesztést, nem a 

kihirdetéséről. Vészhelyzet az, hogy hurrikánszerű viharok érik el az országot, véleménye 

szerint ez vészhelyzet közeli állapot, amire reagálniuk kell. Visszautalt a katasztrófavédőkre, 

akik szintén megmondták, hogy egyre több ilyen eset lesz és egyre hatékonyabb fellépést kíván 

a védekezés ezekre a helyzetekre. Ez jelenti azt, hogy klímavészhelyzet van most már 

Magyarországon is.  

 

Szita Károly polgármester van egy Európai Uniós program, amiben 10 magyar város van 

benne, közte Kaposvár is, akik megkapták arra a lehetőséget, hogy a legkorszerűbb 

levegőtisztaságot mérő műszereket helyezzék fel. Van ilyen Kaposváron, csak az nem 

automata. Három helyen mérik a levegőszennyezettséget, de ezek a műszerek nem adnak jelen 

pillanatban lehetőséget, ha esetleg valahol felmenne a szennyezettség mértéke, hogy egyből be 

tudjanak avatkozni. 2-2,5 éve folyik ez a program, amely áll egy alapműszerből és  20 

mérőpontból a város különböző részein. A mérőpontok kiépítésre kerülnek ebben az évben, az 

alapműszer jövő év januárjában érkezik meg, akkor kerülnek be az országos mérőhálózatba. 

Részben válaszolt a kérdésre, hogy tavalyi évben 24 órás szolgálatot rendeltek el a közterület-

felügyelőiknek. Egy telefonszámot adtak meg, azt kérve, hogy a telefont felhívva értesítsék az 

illegális égetéssel kapcsolatban. Nagyon sok telefont kaptak az elmúlt évben, most tavasszal is 

el fogják a kommandót indítani és ugyanúgy a 0-24 órás akciócsoport formájában, ebben az 

évben is működni fog.  
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-----Hozzászólások----- 

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok a kérdések körében kialakult ügyben fordult jegyző úrhoz 

vélemények formájában. Úgy tudja, hogy az előterjesztésekhez készített hatásvizsgálati lapon 

a környezeti hatás szerepel, tehát ez a pont is gyakorlatban van.  

 

dr. Szép Tamás tanácsnok a zöldterületek megújításával kapcsolatban elmondta, az anyag 19. 

oldalán turisztikai és rekreációs területek cím alatt fogalmaz meg megállapításokat. A Kapos 

folyó menti zöldfolyosó, nagyon szép és igaz szlogen, de véleménye szerint 20 éve nem igazán 

léptek ezen a területen. Jó lenne cselekedni is, melyet részletesen kifejtett. Kérése, hogy a Gilice 

utca északi részén a vasút és út közötti elhanyagolt ligetes területet is a közeljövőben a Jókai 

ligettel együtt újítsák fel.  

 

Mihalecz András tanácsnok kérdésére kapott egy sajátos választ, elfogadja, ha képviselő úr 

erre gondol. Két előterjesztés van előttük, az egyiket kicsit bulváros, kereskedelmi csatorna 

ízűnek érzi. A másik előterjesztés számára nem is klímavédelem, hanem egy élhető, 

környezetbarát városstratégia. A beszámoló alapján kiderült, nem beszéltek még 

klímavédelemről, amikor a város ezt elkezdte. Elődeiket megnézve, ami miatt Kaposvár híres 

lett a zöldfelületek, a virágos Kaposvár, a parkok, véleménye szerint annak idején senki nem 

hívta klímavédelemnek. Véleménye szerint folytassák azt a városfejlesztést, azt a 

környezetvédelmet és az élhető városstratégiát, ami az első előterjesztésben szerepel. Javasolta, 

hogy mindenki fogadja el, és akkor a másikról már okafogyott beszélni. 

 

Borhi Zsombor alpolgármester sokszor elhangzott, hogy rendkívül fontos előterjesztésről van 

szó. Aki elolvasta mindkét előterjesztést, biztos benne, hogy ugyanaz az érzése van, mint neki, 

a mérleg két serpenyőjében van egy komoly, tudományosan alátámasztott, mérésekkel 

alátámasztott anyag, a város klímastratégiája, és van egy két oldalas fércmunka. A pontjait 

végignézve az az érzése támadt, hogy Felder képviselő átaludta az elmúlt öt évet. A döntések 

nagy részénél itt volt, és újító innovációként hozza fel, hogy csinálják egy vészhelyzetben, 

amiben ha az lenne azonnali, drasztikus intézkedéseket kellett volna javasolnia. Nem is tudja 

komolyan venni. Kérése a kaposváriakhoz, aki nézi az adást, menjenek fel a város honlapjára, 

olvassák el és mérlegeljenek. Úgy gondolja nagyon komoly és fontos kérdés a klíma és a 

teremtett környezetük védelme, de azt csak egy okosan megtervezett stratégia mentén, nem 

elkapkodva tudják végrehajtani. Politikai megrendelésre idehozott anyagokkal véleménye 

szerint kár foglalkozni. Úgy gondolja, mint Mihalecz képviselő úr, ha elfogadja a város 

Közgyűlése a klímastratégiát, akkor teljes mértékben okafogyottá válik és nem is méltó a város 

Közgyűléséhez a másik előterjesztés. 

 

Felder Frigyes képviselő ha figyelmesen valaki végignézi a két előterjesztést, az ő 

előterjesztése arról szól, hogy milyen pontok alapján csináljanak egy egységes dokumentumot. 

A másik előterjesztés pedig arra tesz kísérletet, hogy ez az egységes dokumentum hogyan 

nézzen ki. Sajnálja, hogy a két előterjesztést vagy-vagyként kezelik képviselő társai, mert ez 

és-és előterjesztés, de örül neki, hogy ez a két előterjesztés a nap legfontosabb része volt. 

 

Szita Károly polgármester arra gondolt, hogy Felder képviselő úr azzal kezdi felszólalását, 

köszöni szépen, visszavonja az előterjesztését, mert minden kérdésére választ kapott. Ez lett 

volna a korrekt. Azt gondolhatnánk, hogy képviselő úr nem emlékszik, hogy két évvel ezelőtt 

miről döntöttek. Végig olvasva az anyagot, abból az látszott, vagy előbb készült az előterjesztés, 

mint ahogy elkészült a klímastratégia, viszont a maradék kérdéseire abban választ kapott. 

Mégsem ezt tette, ragaszkodik a politikai utasítások által megfogalmazott tematikához, ez neki 
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nem esett jól. Javasolta mindnyájuknak, hogy amikor a város ügyeiről beszélnek, amikor a 

város múltját áttekintik, fogalmazzanak meg nyugodtan politikai véleményeket, de azok a 

vélemények olyanok legyenek, amelyek a város érdekét viszik előre. Azt megkérdezni, amire 

két éve válasz van, az egész testületet minősíti, nem szép és jó dolog. Ha partner abban, hogy 

klímabajnok legyen továbbra is ez a város, számít a támogatására. Nem véletlen volt 

alpolgármester úr kérdése, mit akar korlátozni. Ne járjanak az autók, mert ha vész van, akkor 

tiltsák ki, álljanak le gyárak? A vészhelyzet nagyon komoly dolog, abban cselekedni kell, 

nagyon sok olyan lépéssel jár, ami az emberek életét befolyásolni fogja. Nem tartanak ott, nincs 

semmi olyan konkrétum. Elsőként szavazzanak arról, hogy kihirdetik-e a vészhelyzetet, erről 

szól Felder Frigyes képviselő úr javaslata, azt követően pedig a klímastratégiáról döntsenek. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5017   Száma: 20.02.27/3/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 11:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről szóló 

előterjesztés határozati javaslatáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23,53 22,22 

Nem 9 52,94 50,00 

Tartózkodik 4 23,53 22,22 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

23/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó 

teendőkről szóló előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5018   Száma: 20.02.27/3/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 11:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

 

Tárgya: A testület a Kaposvár Megyei Jogú Város Klímastratégiájáról szóló előterjesztés 

határozati javaslatáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

24/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár klímastratégiájáról szóló 

előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár klímastratégiáját 

elfogadja. 

 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató  

Határidő:   folyamatos 

 

 

-----5. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének  

módosításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester az előterjesztés azokat a döntéseket tartalmazza, amely döntéseket 

meghoztak az elmúlt esztendőben és még a 2019. évi költségvetésben kellett átvezetniük.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

dr. Molnár Péter képviselő az előterjesztésben szerepel az átruházott hatáskörben hozott 

döntéseknél a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális keret, 
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melynek terhére a Csiky Gergely Színház előtti közterület átalakítása többletköltségéhez 51 078 

ezer forint van tervezve. Mi indokolta ezt a többletköltséget?  

 

Szita Károly polgármester többlet műszaki tartalom, de Szirják Imréné igazgató asszony a 

Közgyűlést követően konkrétan el fogja mondani képviselő úrnak. A KOMÉTA részvények 

megvásárlásával kapcsolatban elmondta, hogy 2 milliárd forintért vásároltak 38 % tulajdont a 

KOMÉTA-ban és annak több mint a duplájáért vásároltatják most vissza a tulajdonukat. 

Viszont van egy olyan kötelmük ezeknek a pénzeknek a felhasználásával, hogy felhalmozási 

kiadásokra, felújításokra, beruházásokra fordíthatják. Ezért szerepel ez a megfogalmazás az 

előterjesztésben.  

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5019   Száma: 20.02.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

25/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 

határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a 

Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 4 820 e Ft összeget a bérlakás 

számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A 

többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2019. december 

31-ei egyenlege arányában történjen meg. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:             2020. március 31. 
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2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő 

üres, illetve megürülő álláshelyek 2020. évben az álláshelyek fenntartása 

szükségességének fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                     2020. december 31. 

 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás részére a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 Komplex 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése projekt likviditási problémáinak kezelése 

érdekében 2020. évben legfeljebb 76 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a 

kölcsönt az eszköz beszerzésekhez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA megtérülését 

követően azonnal, legkésőbb 2020. december 31-ig köteles visszafizetni. A Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 31. (szerződéskötésre) 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csiky Gergely Színház fenntartására 

vonatkozó közös működtetési megállapodás egyeztetésére az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával, valamint annak aláírására utólagos beszámolási kötelezettséggel. Az 

önkormányzat 230 millió Ft fenntartói támogatást biztosít a Csiky Gergely Színház 

közös működtetéshez. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. április 1. 

 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 1 db JVC GZ-R435B Quad-Proof videókamerát 

térítésmentesen adományozz a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére azzal, 

hogy azokat a Kaposvári Rendőrkapitányság használatába adja. A Közgyűlés 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszköz adományozásával kapcsolatos 

megállapodást aláírja. 

Felelős:   Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 

 

6. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:             azonnal 

 

7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Festetics Karolina Központi Óvoda udvarán 

létrehozott klímasétány bekerülési kiadásaihoz szükséges előirányzat biztosítása érdekében 
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hozzájárul az intézmény költségvetésén belül a felhalmozási előirányzat 1.260 e Ft-tal 

történő növeléséhez a dologi kiadási előirányzat terhére.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Bekesné Porczió Margit intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

8) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Városgondnoksága részére a 

„Virágosabb, zöldebb Kaposvárért” környezetszépítő verseny lebonyolításának kiadásaira 

1.848 e Ft-ot biztosít a céltartalékban e célra elkülönített keret terhére.   

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Herczeg Attila városgondnokság vezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5020   Száma: 20.02.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88,24 83,32 

Nem 1 5,88 5,56 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 3/2020.(III.10.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 

1/2019.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

-----6. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 

valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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dr. Csillag Gábor jegyző a teljesítménydíjas felhasználók részére kerül megállapításra a pótdíj 

abban az esetben, hogyha túlfogyasztásuk van. Ez nem a lakossági fogyasztókra vonatkozik, 

hanem a közületekre, intézményekre. 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő kérdése volt, hogy olyan eset fennállhat-e intézmények 

esetén, hogyha túllépik ezt az értékét, ugye nem fog olyan helyzet előállni, hogy egy iskolában 

fűtés nélkül maradnak a gyerekek, azért, hogy ezt a pótdíjat elkerüljék? 

 

dr. Csillag Gábor jegyző ilyen szankcióról nincs szó, pótdíj megállapításáról van szó, 

lezárásról, lekapcsolásról nincsen szó. 

 

Szita Károly polgármester javasolta képviselő asszonynak, ha valami nem egyértelmű meg 

kell kérdezni, vagy kétszer elolvasni az előterjesztést. Jegyző úr elmondta erre a válaszát. 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5021   Száma: 20.02.27/5/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 4/2020.(III.3.) 

önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 

valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztést munkaterv szerint minden évben februárban 

tárgyalja a Közgyűlés, az iskolai, oktatási, bölcsődék, intézményekben az étkeztetési díj 

megállapításáról szól. Arra való tekintettel, hogy gyermekeik jó minőségű étkeztetésben 

részesüljenek az élelmezési nyersanyagnormákat felülvizsgálták, és a normák, illetve a rezsi 

költségek vonatkozásában 8, illetve 4 %-os emelésre tett javaslatot. Sajnos egyre több gyermek 

szenved ételallergiában, ami miatt egyre több költség hárul az önkormányzatra. Természetesen 

azt szeretnék, hogy az ilyen diétában részesülő gyermekek is étkeztetésben részesüljenek, ennek 

viszont az a feltétele, hogy a többletköltséget fedezni kell, erről szól az előterjesztés második 

része. Harmadik része pedig arról, hogy eddig csak a háromgyermekesek számára biztosították 

azt, hogy a bölcsődei ellátásban gondozási díjat nem kell fizetni, ezt szeretnék a rendelet 

módosítással kiterjeszteni a kétgyermekes családokra is. 

 

Szita Károly polgármester kapnak egy önálló előterjesztést majd, azon 18 pontnak lesz a 

része, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra legalább annyi gyermek szülessen, mint 

ahányan itt hagynak bennünket. Vagyis a gyermeknevelést és a gyermekszületést elősegítő, 

népesedést támogató része. Most arról kell dönteniük, hogy a kétgyermekes családoknak ne 

kelljen bölcsődei díjat fizetni. Kiemelte jegyző úr egy mondatát, mely az ételallergiával 

kapcsolatos. Nagyon sok ételallergia van, jönnek az egyéni igényekkel, melyeket megpróbálnak 

teljesíteni, de egyre nehezebb megfőzetni külön ezeket az élelmiszereket.  

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5022   Száma: 20.02.27/6/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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26/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltség emelését 

2020. március 1-től a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, középiskolai és szociális 

étkezéshez kapcsolódóan 4,0 %-os mértékkel jóváhagyja. 

 

Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:           2020. március 1.  

 

2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetés keretében biztosított speciális 

(gluténmentes) diétás étkezés biztosításához szükséges többletköltség fedezetére a 

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 2020. évben 626 eFt előirányzatot 

biztosít. 

 

Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:           2020. április 30. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5023   Száma: 20.02.27/6/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----8. Előterjesztés Kaposvár logója használatának szabályozásáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester elmondta, előbb-utóbb ebből jelkép lesz, ezt a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban fogják majd akkor szabályozni sokkal részletesebben. Jelképet 

alapítottak már az elődeik, most viszont óvni akarnak valamit, ami a szellemi termékük. Dr. 

Pintér Rómeó tanácsnok úrék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy idáig eljusson. Javasolta 

jegyző úrnak, hogy ezen túlmenően gondoskodjon arról, hogy legyen szabadalmi védettsége is. 

Nem látja elég garanciáját annak a szabályozásnak, hogy meg tudják akadályozni azt, hogy 

engedély nélkül használhassák.  

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5024   Száma: 20.02.27/7/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 6/2020.(III.3.) 

önkormányzati rendeletét a város jelképeinek megállapításáról és használatának 

rendjéről szóló 16/1991.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5025   Száma: 20.02.27/7/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2020.(III.3.) 

önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013.(III.4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága jogutód nélküli 

megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5026   Száma: 20.02.27/8/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82,35 77,77 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 3 17,65 16,67 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2020.(III.3.) 

önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága jogutód 

nélküli megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----10. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

-----Kérdések----- 

 

 

dr. Molnár Péter képviselő kérdése volt, az előterjesztés szerint a főmérnöki pozíció most 

nincs betöltve, ez miért betöltetlen, be kívánják-e tölteni, mit terveznek ezzel a pozícióval? 

 

Szita Károly polgármester minden alpolgármesteri pozíció sincs betöltve, sőt az SZMSZ-ben 

szereplő létszámok egy jelentős része nincs betöltve, csak státuszként szerepel benne. Amikor 

fontosnak érzi, megteszi az előterjesztését, amennyiben a képviselő-testületre tartozik, hogy 

betöltsék közösen, ha nem akkor megteszi maga. 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5027   Száma: 20.02.27/9/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 1 5,88 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

-----11. Előterjesztés a Kaposvár, Pacsirta u. 22. számú ingatlan előtti közterület 

értékesítéséről----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5028   Száma: 20.02.27/10/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

27/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázat útján értékesít a 

6652/1 hrsz-ú, Kaposvár, Pacsirta utca „kivett közterület” megnevezésű, Kaposvár, Pacsirta u. 

22. szám előtti ingatlanból kb. 83 m2 nagyságú területet az alábbi feltételekkel: 

 

- minimum vételár: 5.000,- Ft/m2 + Áfa; 

- a telekalakítási munkarészek elkészíttetése, földhivatali záradékoltatása és költsége a 

vevőt terheli; 

- az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, az eljárási 

díjak költsége a vevőt terheli; 

- az ingatlan értékbecslésének 23.000 Ft díját vevő köteles az önkormányzatnak 

megtéríteni.  

 

A telekalakítás során kialakuló ingatlanrészt a Közgyűlés kiveszi a törzsvagyonából. 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                            2020. március 15. (pályázat kiírása) 

 

 

-----12. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 20120. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5029   Száma: 20.02.27/11/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

28/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 

során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2020. március 1. napjától az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Nem lakás céljára szolgáló helyiség és egyéb 

bérlemény típusok 

díjövezet 

I. II. III. IV. 

Ft/m2/év +rezsi 

“A” bár, mulató 95.529 76.666 63.619 38.090 

“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 63.619 50.991 38.132 31.711 



32 
 

“C” üzlet, iroda 

-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                             

- üzlethez kapcsolódó pince 

- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 

- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 

- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 

hasznosítása  

 

Helyben készített meleg étkezést nyújtó 

vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 

vendéglő) 

Az egységhez kapcsolódó pince 

Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 

vendéglátó tevékenység céljára  

Az egységhez kapcsolódó pince 

31.711 

12.628 

6.315 

25.176 

28.539 

 

1.925 

 

 

 

 

31.711 

 

6.317 

 

47.665 

9.495 

25.689 

6.423 

3.210 

20.551 

23.121 

 

1.262 

 

 

 

 

25.689 

 

3.212 

 

38.340 

4.793 

19.252 

3.009 

1.505 

15.402 

17.327 

 

- 

 

 

 

 

19.252 

 

1.506 

 

28.692 

2.243 

12.628 

2.606 

1.304 

10.103 

11.366 

 

- 

 

 

 

 

12.628 

 

1.304 

 

22.170 

2.288 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 

egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 

helyiségek, üléstermek, garázsok 

19.252 12.628 6.423 3.009 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.628 6.423 3.009 2.606 

 Ft/pavilon + rezsi 

“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 

- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 

10.280 

5.140 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Földterületek  Ft/m2/év 

“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 

1.152 1.065 959 882 

“H” beépítetlen terület 19 19 16 6 

“I” szántó művelésű ingatlanok  5,- (haszonbérleti díj) 

“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 5,- (haszonbérleti díj) 

“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 

beépített ingatlanok 

 

4,- (haszonbérleti díj) 

“L” beépítetlen terület – mezőgazdasági célú 

hasznosítás esetén 

 

5,-  

 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 1. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 

I. díjövezet: Történelmi városmag (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 

általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet A. pontja)  

II. díjövezet: Városközpont (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet B., C. és D. pontja) 

III. díjövezet: Családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek övezet (a közterület 

rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet II. Övezete)  

IV. díjövezet: Lakótelepek (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet III., IV. Övezete) 

 

      Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

      Határidő:                2020. március 1. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 

műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 

számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 

Állapot Szorzó 

Jó 1,00 

Közepes 0,85 

Rossz 0,70 

 

       Felelős:              Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:        Balogh Beáta igazgató 

       Határidő:             2020. március 1. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Kultúrpalotában 2020. március 1. 

napjától alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

 a.) 

Megnevezés Díj 

Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  

Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 

Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 

200 főig            10.000 Ft 

200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 

Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  

6.000 Ft/óra 
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Pótdíjak: 

- hangtechnika (kezelő személyzettel) 

- fénytechnika (kezelő személyzettel) 

- tolmácsberendezés bérleti díj 

- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 

- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 

= 1 fő munkatárs bére járulékkal 

együtt 

= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 

    (igény szerint) 

- gondnoki díj 

 

5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

12.000 Ft + ÁFA/nap 

1.000 Ft + ÁFA/db/nap 

 

1.600 Ft/fő/óra 

1.600 Ft/fő/óra 

51.200 Ft 

 

 

 

3.500 Ft/óra 

 

3.500 Ft/óra 

3.500 Ft/óra 

Felárak  

- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon) 

- rezsiköltségnél 

- hangtechnika pótdíjnál 

- fénytechnika pótdíjnál 

 

 

 

+ 50 % 

+ 100 % 

5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 

3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

Bérleti díj kedvezmények 

a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 

b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 

A kedvezmények nem vonatkoznak a 

pótdíjakra és felárakra. 

 

4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 

 

8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 

rendezvényei részére  

Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 

mellett + végtakarítás 

 

      

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

 

    Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 

     A Kultúrpalotából kizárt rendezvény: bálok. 

 

     Felelős:  Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

   Szalay Lilla igazgató 

     Határidő:  2020. március 1. 
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     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 

az alábbi rendezvényeket: 

            Filharmónia Nonprofit Kft:  

- előadás 

- hangbeállás 

                 

            Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé 

            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 

- előadás  

- főpróba 

  

            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

            Kaposfest - Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál rendezvényei 

 Déryné Vándorszíntársulat 

- évközi előadásokra felkészülés  

- próbák az utánpótláscsoporttal (kedd délutánonként 90 perc  

időtartamban) 

 

Zenevarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Kurzus 

        

  Felelős:  Szita Károly polgármester 

- Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

-     Szalay Lilla igazgató 

- Határidő:  2020. március 1. 

 

       c.) Önkormányzati intézmények és a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség és végtakarítási díj megtérítése ellenében 

használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget a bérleti díjhoz 

kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

            A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 

rendezvényeikhez az épületet. 

           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló 

épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 

intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 

Polgármester hatásköre. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2020. március 1. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2020. március 1. napjától alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az 

alábbiak szerint határozza meg:  
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a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 

Színházterem (500 m2, 350 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 

költségek) 

Végtakarítási díj: 

  50 fő alatt        5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 

200 főig            10.000 Ft 

200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  

Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 

fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 

Pótdíjak: (bér + járulék) 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 

100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

- portás (nyitvatartási időn 

túl) 

- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 

- hangtechnika kezelő 

személyzettel  

- fénytechnika kezelő 

személyzettel  

- 1 fő gondnok  

 

1.600,-Ft/fő/óra 

 

1.600,-Ft/fő/óra 

1.600,-Ft/fő/óra 

 

3.500,- Ft/óra 

 

5.500,- Ft/óra + 

6.000,- Ft fix díj 

5.500,- Ft/óra + 

6.000,- Ft fix díj 

3.500,- Ft/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 

díjánál hétvégén és 

ünnepnapokon 

 

+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 

díjánál munkanapokon, 

munkaidőn túl 

 

+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 

kizárólag a Színházteremre 

vonatkozóan: 

      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 

        

    b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 

rendezvény) 

A kedvezmények nem 

vonatkoznak a pótdíjakra és 

felárakra. 

 

 

 

4 órai bérleti díj 

 

 

8 órai bérleti díj 

 

 

 

3 órai rezsiköltség 

 

 

6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 

kiemelt rendezvényei részére 

polgármesteri engedéllyel 

(Színházterem) 

 

 

 

27.500,-Ft/óra 
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    A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2020. március 1. 

 

 

b.) Önkormányzati intézmények, a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és 

Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi 

költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 

rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 

A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 

rendezvényeikhez az épületet. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2020. március 1. 

 

 

c.) A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, csoportok 

meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények tartásakor 

rezsi költség megtérítése kötelező számukra a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos 

költségként. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2020. március 1. 

 

 

d.) A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja az 

alábbi rendezvényeket: 

 

 Kaposfest - Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivált, annak rendezvényeit és próbáit; 

 Somogy Táncegyüttes Alapítvány; 

 Füred Rock Szinkör próbáit; 

Zenevarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraversenyt és Kurzust, annak 

rendezvényeit és próbáit; 

Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé rendezvényeit 

és próbáit; 

Somogy Táncegyüttes Alapítvány próbáit heti két alkalommal. A Táncegyüttes 

működéséhez szükséges szervezői tevékenységét;  

A Vikár Béla Vegyeskar próbáit heti két alkalommal; 

A Zenekedvelők Kórusának próbáit heti két alkalommal; 
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Az Arcadelt Zenekedvelők Kórusának próbáit heti két alkalommal; 

A Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület működésének szervezését; 

 Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság működésének szervezését.” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2020. március 1. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  

2020. március 1. napjától alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható 

kedvezményeket az alábbiak szerint határozza meg: 
 

      a) Egyes létesítmények bérleti díja   

      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 

Körcsarnok sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok 

tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok balett-

terme 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 

lefüggönyözhető 1/3 

részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

Asztalitenisz csarnok, 

Kinizsi edzőcsarnok 

sportrendezvényre, edzésre, 

szabadidősportra 

  2.600,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre   6.500,-Ft/óra 

Kinizsi edzőcsarnok emeleti edzőterem   1.800,-Ft/óra 

Kinizsi edzőcsarnok iroda 25.197,-Ft/hó 

Szabadtéri pályák atlétikai pálya (öltöző 

nélkül) 

  4.200,-Ft/óra 

öltöző   2.400,-Ft/alkalom 

egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 

műfüves pálya (42m x 22m) 

06:00-22:00 

08:00-15:00 

 

5.000,-Ft/óra 

ingyenes 

(iskolák számára, nevelő 

felügyeletével, előre 

bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 

50%-a) 

Legalább 10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 

kedvezmény jár a bérleti díjból.  

(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 

munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 

Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   

kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 

bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,- Ft/óra 
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       A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 

vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 

Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 

önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

 

       A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-

ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 

ellenében használhatják a létesítményeket. A rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó 

járulékos költségként kell megtéríteni.   

 

A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2020. március 1. 
 

       b) Atlétikai pálya ingyenes használata  
 

Az atlétika pályát az üzemeltetővel történt előzetes időpont egyeztetés alapján 

térítésmentesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek azzal, hogy a hatályos 

Áfa törvény szerinti adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót a térítésmentes 

használónak meg kell fizetnie: 

- ÉPÍTŐK Atlétika Club 

- FAVORIT Atlétika Club 

- Kaposvári Atlétika Club 

- Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 

- Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 

- Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 

- NAV Somogy Megyei Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 

- Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (fizikai felmérő tesztek, versenyek 

céljára) 

- Kaposvár területén lévő óvodák 

- Szabadidősport 
 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2020. március 1. 

 

       c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  

 

       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 

legalább a rezsi megfizetése mellett adható bérbe.  
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       Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése a 

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 

javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2020. március 1. 

 

7. A Közgyűlés a Jégcsarnok üzemidejét október 1-től március 31-ig, míg a napi nyitvatartási 

idejét a hét valamennyi napján egységesen 8.00 órától 21.45 óráig terjedő időtartamban 

állapítja meg. Ha arra igény mutatkozik, fenntartóként hozzájárul a Jégcsarnok október 1-

jét megelőző, illetve március 31.-et követő időpontban történő nyitva tartásához azzal a 

feltétellel, hogy a bevételeknek teljes egészében fedezniük kell az intézmény kalkulációján 

alapuló, felmerülő költségeket. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal  

 

8. A Közgyűlés a közönségkorcsolya idejeként kedden, pénteken 18.00 órától 19.30 óráig, 

illetve szombat és vasárnapi napokon 15.00 órától 17.00 óráig, valamint 17.30 órától 19.30 

óráig terjedő időtartamokat jelöli ki.  
A közönségkorcsolya meghatározott idejétől eltérni indokolt esetben csak a fenntartóval 
történő előzetes egyeztetés alapján lehet a lakosság egyidejű tájékoztatása mellett. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal  

 
9. A Közgyűlés a jégidő térítési díját az alábbi bruttó összegekben állapítja meg: 

Eseti rendezvényekre (nem jégkorong)     32.000 Ft/óra 

Jégidő kedvezményesen esti órákban (20.00 órától 21.45 óráig)  20.000 Ft/óra 

Egyesületek, szövetség részére jégkorong célra    38.000 Ft/óra 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal 

 

10.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont 

és Sportiskola üzemeltetésében lévő Jégcsarnok közönségkorcsolya bruttó összegű 

belépődíjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Közönségkorcsolya kedd, péntek:  750 Ft/fő 

    szombat, vasárnap: 900 Ft/fő 

Diákbelépő a fenti napokon egységesen   650 Ft/fő 
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Családi belépő (2 felnőtt+2 gyermek): 

    kedd, péntek:  2.150 Ft/4 fő 

    szombat, vasárnap: 2.450 Ft/4 fő 

 minden további belépő (max. + 2 fő)      650 Ft/fő 

 A kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható. 

 

Csoportos belépő (előre bejelentkezve, 20 fő felett közönségkorcsolya ideje alatt): 

    kedd, péntek:  400 Ft/fő 

 A kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható. 
  

 Korcsolya kölcsönzés:  700 Ft/ alkalom 
 Korcsolya élezés:  600 Ft/pár 

 
 A belépő árak egy alkalomra érvényesek, a belépőjegyek kizárólag a váltás napján 

használhatók fel. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal  

 
11.A Közgyűlés a Kaposvári Aréna napi nyitvatartási idejét a hét valamennyi napján 

egységesen 7.30 órától 21.00 óráig állapítja meg. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal  

 
12.A Közgyűlés a Kaposvári Aréna bérleti díját 30.000 Ft/óra bruttó összegben állapítja meg. 

Ettől az intézményvezető egyedi esetekben eltérhet, de a bérleti díj az önköltségnél 
alacsonyabb nem lehet. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Dér Tamás intézményvezető 
Határidő:   azonnal  
 

13. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 

folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + Áfa mellett az intézményvezető által 

jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  

Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 

javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + Áfa fizetése mellett a használat díjának 

megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 

       Felelős:                     Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 

       Határidő:                  2020. március 1. 
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14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb 

bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén érvényesíti a  2019. évre vonatkozó 103,4 

% mértékű inflációt.   

 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 

       Határidő:            2020. március 31.  

 

15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 

tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 

rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   

Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az orvosoknak 

meg kell fizetniük. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:         Balogh Beáta igazgató 

              Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:                   2020. március 1. 

 

 

-----13. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtandó pályázatról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester négy óvodára tett javaslatot. Minden óvodában van, ahol kérték és 

ezzel teljesül, hogy valamennyi óvodájukban lesznek ilyen egészséget segítő, mozgásra 

ösztönző sportjátékok. Ezért kéri, hogy hagyják jóvá ezt az előterjesztést. Az Arany János utcai 

óvodában, Jutai úti tagóvodában, Béke utcai tagóvodában és a Bárczi Gusztáv Módszertani 

Intézményben lenne ilyen ovi-sport focipálya. 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5030   Száma: 20.02.27/12/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

29/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nemzeti Ovi-Sport Programra 

benyújtott pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta:  

 

1. A Közgyűlés az Arany János Tagóvoda, a Jutai Úti Tagóvoda, a Béke Utcai Tagóvoda, 

valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ovi-sport 

pálya építésére pályázatot nyújt be, és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a 

továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy 

az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül 

támogatási szerződést köt és felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződések 

aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 

 

2. Az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, helyrajzi 

számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, 

és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély 

köteles. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 
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3.  A Közgyűlés megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve 

megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport 

Programot.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 

 

4.  A Közgyűlés a Program megvalósításához önrészt (fejlesztési támogatást) 

biztosít az Alapítvány részére önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános 

felhalmozási tartaléka terhére. Az önrész (fejlesztési támogatás) bruttó 4.500.000.- Ft, 

azaz négymillió-ötszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent, azaz a 

négy óvodára összesen maximum 18.000.000.- Ft. A pontos összeg a Program 

befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül meghatározásra, 

melyet az önkormányzat ellenőrzés után elfogad. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 

 

5.  A Közgyűlés a terület előkészítési költségekre a pályázat nyertessége esetén 

250.000 Ft/pálya, összesen 1.000.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének általános felhalmozási tartaléka terhére. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 

 

 

-----14. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 4. fsz. 1. és fsz. 2. sz. alatti üresen álló 

bérlakások állományból történő kivonásáról, hasznosításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szita Károly polgármester itt van az a tűzfal, amit le kell bontaniuk. Kérte jegyző urat, hogy 

a lehető legkorábbi időpontban álljanak neki a munkának. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 5031   Száma: 20.02.27/13/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

30/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 4.  fsz. 

1. ( hrsz.: 297/A/2) és a fsz. 2. sz. alatti ( hrsz: 297/A/3)  üres önkormányzati bérlakásokat  a 

bérlakás állományból kivonja.  

 Az üres lakásokat egyéb, nem lakás célra az 59/2012. (X.03.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően  határozott időre,   3 évre,  bérbeadás útján hasznosítsa. 

 

Felelős:                                             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:                                Balogh Beáta gazdasági igazgató  

                                                         Sovány Tamás Tiborné Varga Anita 

                                                         Szociális Iroda, irodavezető  

Határidő:                                          2020. március 15. (kivonás) 

 

 

-----15. Előterjesztés a kormányhivatalhoz kerülő építésügyi igazgatási feladatok 

ellátásához kapcsolódó üzemeltetési szerződés elfogadásáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester kormányhivatalhoz kerül az építésügyi hatóság. Az SZMSZ-ben 

már döntöttek korábban arról, hogy két kollégát megkérnek arra, hogy továbbra is dolgozzon a 

hivatalban, a többi kolléga pedig átkerül a kormányhivatalhoz. Az előterjesztés tartalmazza, 

hogy az elhelyezésük átmenetileg lesz a Polgármesteri Hivatalban, amikor a kormányhivatal 

felújítása befejeződik, átköltöznek oda. 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5032   Száma: 20.02.27/14/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

31/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kormányhivatalhoz kerülő építésügyi 

igazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó üzemeltetési szerződés elfogadásáról szóló 

előterjesztés megtárgyalta, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a Somogy 

Megyei Kormányhivatal által használt helyiségek üzemeltetéséről jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a megállapodás megkötése során, a Kormányhivatallal történő 

egyeztetés eredményeképpen a megállapodás érdemi részét nem érintő, az előterjesztés 

mellékletében szereplő tervezetben foglaltaktól eltérjen. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:  2020. március 31. 

 

 

-----16. Előterjesztés a 2020. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester ennek a költségvetését már jóváhagyták a költségvetés 

tárgyalásakor. Ugyanakkor a határozati javaslat 3., 5., 7., 10. és 11. pontjára módosító javaslata 

van, a Csiky Gergely Színházat jelenítsék meg, mint megbízott fél és közreműködőként 

szerepeljen az Agóra. Így tartják racionálisnak a feladatok végrehajtását. 

 

 

-----Kérdések----- 
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Teveliné Horváth Melinda képviselő nagyon változatos programokat tartalmaz a tervezet. A 

tűzijátékra elég nagy összeget szán a város, ebben az előterjesztésben is olvasható. Tavalyi év 

végén több önkormányzat úgy döntött, hogy elmarad a tűzijáték. Az állatok védelmében is, 

illetve nagy terhet jelentett a menhelyeknek és a Városgondnokságnak is a rengeteg 

kóborállatnak az összefogása. Kérdése, esetleg van-e esély, hogy az év végéhez közeledve itt 

is tervbe lesz véve? 

 

Szita Károly polgármester azt szeretné, és azt javasolja, hogy augusztus 20-án és szilveszter 

napján ne legyen tűzijáték, ha jól értette a szavait. Augusztus 20-án a Városligetben, ahol tízezer 

ember van lent, ne legyen tűzijáték, és szilveszterkor se, amikor arra mennek ki a kaposváriak 

és nem a zenekarra. Ő azt szeretné e tekintetben, amit a kaposváriak szeretnének.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő több önkormányzat a lakosság által megszavaztatva 

döntött úgy, illetve volt, aki önállóan is. Mindenképpen, ha polgármester úr úgy gondolja, hogy 

a lakosságot megkérdezik ez ügyben, támogatja. 

 

Szita Károly polgármester nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben a többségi akart számít. 

A petárdák azok, amelyek idegesítik az állatokat és nem a tűzijáték. 

 

Kárpáti Tímea tanácsnok nagyon szép programok lesznek ebben az évben is. A tűzijátékhoz 

hozzászólva, miért a városi rendezvények tűzijátékait támadják? Érti, hogy itt vannak a 

Közgyűlésen, de a szomszédokban is tűzijátékoznak. Ha itt betiltják a központit, attól még a 

városban lesz 128 tűzijáték. 

 

Szita Károly polgármester teljesen igaza van tanácsnok asszonynak, egy oldalról soha nem 

szabad nézni. Nem az egy központi 15 perc, hanem az a tízezer 2 percig tartó a zavaró, ha erre 

lesz hatékony javaslata képviselő asszonynak szívesen veszi. Javasolta, hogy az általa 

elmondott módosításokkal fogadják el az előterjesztést. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5033   Száma: 20.02.27/15/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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32/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2020. évi kiemelt városi 

rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket sorolja 

Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 

Kiemelt rendezvény Tervezett időpont  

Kaposvári Farsang – Dorottya Napok február 7–9. 

X. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi 

Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé 
március 30. – április 4. 

Rippl-Rónai Fesztivál május 28–31. 

Nemzetközi Ifjúsági Sport Fesztivál  július 2–8. 

Kaposvári Nyári Színházi Esték július 

Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti 

Fesztivál 
augusztus 13–19. 

Országos érdeklődésre számot tartó tárlat   augusztus 15. – október 

Miénk a város  szeptember 4–6. 

Kaposvári Állattenyésztési Napok szeptember 11–13.  

Méz Fesztivál szeptember 11–12.  

Kaposvári Advent − Karácsonyi ünnepek november 29. – december 20. 

Kaposvári Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2021. január 2. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2021. január 2. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. évi Kaposvári Farsang – Dorottya 

Napok programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 

rendezvény megrendezéséhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltak 

szerint 2900 E Ft összegű forrást biztosít az intézmény költségvetésében.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. február 22. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rippl-Rónai Fesztivál művészeti 

programjainak szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-t. 

A fesztivál megvalósításában az Együd Árpád Kulturális Központ közreműködik. A fesztivál 

megrendezéséhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 23 340 E Ft összegű támogatást 

biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

dr. Fülöp Péter igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. június 3. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Ifjúsági Sport Fesztivál (Youth 

Sports Festival) megrendezésével megbízza a Jogo Bonito Európa Kft.-t, és a megvalósításához 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 8891 E Ft pénzügyi forrást 

biztosít. Az 1. mellékletben szereplő, 2020-ra vonatkozó együttműködési megállapodást 

jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2020. július 13. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. évi Nyári Színházi Esték művészeti 

programjainak szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-t. 

A program megvalósításéban közreműködik az Együd Árpád Kulturális Központ. A fesztivál 

megrendezéséhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2700 E Ft összegű forrást 

biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

dr. Fülöp Péter igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. május 31. 

 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020 augusztusában megnyíló 

Mednyánszky László-kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 

Központot, és megvalósítására az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében 

foglaltak szerint 4500 E Ft támogatást biztosít. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2020. augusztus 13. 

Határidő:  2020. március 31. 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a XI. Miénk a város fesztivál programjainak 

szervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A fesztivál 

megvalósításában az Együd Árpád Kulturális Központ közreműködik. A fesztivál 
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megrendezéséhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 19 638 E Ft összegű támogatást 

biztosít.  

  

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

dr. Fülöp Péter igazgató 

Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2020. szeptember 6.  

 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Állattenyésztési Napok 

megrendezéséhez a 2020. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített 

működési tartalékkeret terhére 400 E Ft támogatást biztosít a szervező Kaposvári 

Egyetem számára. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. szeptember 11.  

 

 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 500 E Ft támogatást, 

valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-használatot 

biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára. 

 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. szeptember 13. 

 

 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 

Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház 

Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A programok megrendezésében az Együd Árpád Kulturális 

Központ közreműködik. Az adventi rendezvény megvalósításához az Önkormányzat 

2020. évi költségvetésében 6000 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

dr. Fülöp Péter igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. december 1. 

 

 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 

megszervezésével megbízza a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A 

programok megrendezésében az Együd Árpád Kulturális Központ közreműködik. A 
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szilveszteri rendezvény megvalósításához az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 

6000 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

dr. Fülöp Péter igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. december 31.  

 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. évi újévi koncert megszervezéséhez a 

Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére a 2020. évi költségvetésében 2200 E Ft 

forrást biztosít. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Dr. Fülöp Péter igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 

 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. évi kiemelt rendezvények közül az 

Együd Árpád Kulturális Központ által szervezett programok (Kaposvári Farsang – 

Dorottya Napok, Rippl-Rónai Fesztivál, Nyári Színházi Esték, Mednyánszky László-

kiállítás, XI. Miénk a város fesztivál, Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi Hetek, 

Kaposvári Szilveszter) sikeres és költséghatékony megvalósítása érdekében az Együd 

Árpád Kulturális Központ részére biztosított támogatási összegek intézményi 

hatáskörben való átcsoportosításához hozzájárul. Az egyes rendezvények közgyűlés által 

jóváhagyott támogatásának átcsoportosítása miatt egyik kiemelt rendezvény sem 

maradhat el, és nem csökkenhet a szakmai színvonala. A rendezvények megvalósítására 

összesen jóváhagyott önkormányzati támogatás összege nem léphető át. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. december 31.  

 

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 

figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel.  

 

 Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Szirják Imréné igazgató  

Határidő:  2020. december 31. 
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-----17. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5034   Száma: 20.02.27/16/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

33/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----18. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek ajánlatkérési eljárás keretében történő 

bérbeadásával kapcsolatos döntések átruházásáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester kérése a képviselő-testülethez, hogy ezekben a kérdésekben a 

bizottságok döntsenek, erről szól az előterjesztés.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5035   Száma: 20.02.27/17/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----19. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 5036   Száma: 20.02.27/18/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

34/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2020. évi, 

összesen 44  nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

2020. március 25. napjától 2020. április 9. napjáig – 12 nap 

2020. július 28. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – 24 nap 

2020. december 18. napjától 2020. december 31. napjáig – 8 nap 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  

Határidő: folyamatos 

 

 

-----20. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről ----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5037   Száma: 20.02.27/19/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

35/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés által egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatot egy új 

9.) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 

 

„9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapítványok, közalapítványok 

kuratóriumába, felügyelő bizottságába az alábbi személyeket delegálja: 

 

       A/ Kaposvárért Közalapítvány: 

Kuratórium: 

Elnök: dr. Fekete László 

Tagok: Borhi Zsombor 

 dr. Kéki Zoltán 

 Fóris Viktória 

 Hartner Rudolf 

 Molnár György 

 Ráczné Varga Mária 

 Szerb György 

 Tóth István 

 Varga Róbert 

Felügyelő Bizottság:  

           dr. Szép Tamás 

 Oláh Lajosné 

           Svajda József 
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      B/ Mártírok és Hősök Közalapítvány 

Kuratórium: 

Elnök: dr. Giber Vilmos 

Tagok: Bosnyák János 

 Koppány Zoltán 

 Máj Péter 

 Pásztor István 

 Pethő László 

 Pintér Zoltán 

 Schulteisz János 

 Felügyelő bizottság: 

             Bornemissza György  

             Kalocsa Józsefné 

 Máté László 

 

      C/ Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 

Kuratórium: 

 Elnök: dr. Farkas Edit 

 Tagok: dr. Heffer Attila  

            Kis Szabolcs 

             Torma János 

 Vajda Imréné 

 

     D/ „PRO JUVENTATE” Alapítvány 

Kuratórium: 

Elnök: Szabó Ferenc 

Tagok: Borhi Zsombor  

            Csutor Ferenc 

 Ift Miklós 

            Varga József 

             

       E/ Tudományos Életért Közalapítvány 

Kuratórium: 

Elnök: Prof. dr. Rosta István   

Tagok: dr. Gombos Péter 

 Jágerné Katona Zsuzsanna 

 Lőrincz Sándor (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság delegáltja) 

 Rozsos Gábor (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság delegáltja) 

 

       F/ "Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány: 

Kuratórium: 

Elnök: dr. Pintér Rómeó 

Tagok: Gömöri Edit 

 Oláh Lajosné 

 Vajda Imréné 
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      G/ Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány 

Kuratórium: 

Elnök: dr. Gáspár Ferenc 

Tagok: dr. Ábrahám Levente 

 Jágerné Katona Zsuzsanna 

Felügyelő bizottság: 

             Bereczné Darányi Éva 

 Bulecza Attiláné 

 dr. Csillag Gusztáv 

              

 

A fenti delegálások határozott időre, a 2019-2024-es önkormányzati ciklus végéig, de 

legfeljebb 2024. december 31. napjáig szólnak. 

 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2020. március 1. 

 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatot egy új 

10.) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 

 

„10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolai intézményi tanácsokba az alábbi 

személyeket delegálja: 

 

Iskolai intézményi tanácsok 

 

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

dr. Giber Vilmos 

 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Vajda Imréné 

 

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Kollégium 

dr. Szép Tamás 

 

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 

Bodrogi Róbertné 

 

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

Szőllősiné Gyüre Gabriella 

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

dr. Kéki Zoltán 

 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 

Dér Tamás  
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Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma 

Horváth Miklós 

 

Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Csutor Ferenc 

 

Kaposvári Szakképzési Centrum Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Czimmermanné Németh Andrea 

 

Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dér Tamás 

 

PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Csutor Ferenc 

 

Kaposvári Szakképzési Centrum Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és 

Kollégium 

dr. Pintér Rómeó 

 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

Kárpáti Tímea 

 

Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Torma János 

 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium. Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

dr. Sörfőző Zsuzsanna 

 

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

dr. Fekete László 

 

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Borhi Zsombor 

 

AM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

Mihalecz András 

 

A fenti delegálások határozott időre, a 2019-2024-es önkormányzati ciklus végéig, de 

legfeljebb 2024. december 31. napjáig szólnak. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2020. március 1. 
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3. A Közgyűlés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által delegált Szirják Imréné 

megbízását határozott időre, a 2019-2024-es önkormányzati ciklus végéig, de legfeljebb 

2024. december 31. napjáig támogatja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 

Határidő:   2020. március 1. 

 

 

-----21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5038   Száma: 20.02.27/20/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 12:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

36/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 

 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 
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2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 3. és 5. pontjának határidejét 2020. december 31-re 

módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Kaposvár 4211/4 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes állami tulajdonba 

adására vonatkozó megállapodást aláírja. A megállapodás aláírásával egyidejűleg a 

Közgyűlés az ingatlant a törzsvagyonából kivonja. 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2020. december 31.” 

 

 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

 

4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Fóris Viktória főépítész 

Határidő:  2021. december 31. 

 

 

5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 10. és 14. pontjának határidejét 2020. december 31-re 

módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 
 

6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 4., 5. és 6. pontjának határidejét 2020. december 31-re 

módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 78/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

 

9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul  

• kaposvári 5381/60 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Búzavirág utca 19., 

• kaposvári 4060/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Tallián Gyula utca 127., 

• kaposvári 9746/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Madár u. 14.,  

• kaposvári 15379 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kaposfüredi út 181., 

ingatlanokon ovi foci pálya építéséhez azzal, hogy a beruházó Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 

Labdarúgó Akadémia köteles a beruházás műszaki paramétereinek ingatlan tulajdonosával 

történő egyeztetésére. A fenntartási időszak lejártát követően köteles az elkészült beruházást 

térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adni és vállalni a térítésmentes átadáshoz 

kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését, valamint köteles biztosítani az egész 

beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

és Pályázati Igazgatósága számára. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Szirják Imréné igazgató    

Határidő: 2020. december 31.” 

 

 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

 

10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 2., 3., 4., 5., 7. és 8. pontjának határidejét 2020. április 30-ra 

módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 
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11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 117/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 
 

12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6/2019. (I. 31.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2020. szeptember 30-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

 

14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 35/2019. (II. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2020. április 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 

 

15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 

16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 47/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2019. (VI. 6.) 

önkormányzati határozat 2. és 5. pontjának határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 

18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 121/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki 

időszakra a 318/2018. számú támogatási szerződéssel nyújtott önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámoló elszámolási határidejét 2020. március 31-re módosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 31.” 

 

 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 121/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 15. pontjának határidejét 2020. április 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 

 

20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 140/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 

21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 3. pontját visszavonja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 5., 11. és 12. pontjának határidejét 2020. március 31-re 

módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. március 31. 

 

23) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 6. és 7. pontjának határidejét 2020. május 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. május 31. 
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24) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 6. és 7. pontjának határidejét 2020. május 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. május 31. 

 

25) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 18. pontjának határidejét 2020. április 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 

 

 

-----22. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző megköszönte kollegáinak a 2019 évi munkáját. A 2019-es év a város 

egy kiemelkedő éve volt az évszázad beruházásait valósította meg a város, amely a hivatal 

dolgozói részéről egy megfeszített munkát igényelt. Köszöni minden egyes kollegájának, akik 

részt vettek ebben a feladatmegvalósításban. A 2019-es kiemelkedő feladata volt a 

pályázatokon kívül a két választásnak a lebonyolítása. Ebben a két választásban gyakorlatilag 

a hivatal teljes állománya részt vett, úgy hogy semmilyen probléma, semmiféle kifogás nem 

érkezett a választók részéről. Március 1-jével az építési hatóság átkerül a kormányhivatalhoz, 

megköszönte azoknak a kollegáknak a munkáját, akik velük dolgoztak az elmúlt években, 

évtizedekben. A 7 fős szervezeti egységből 2 fő kollega itt marad továbbra is a hivatalon belül, 

4 kollega átkerül a kormányhivatalhoz, 1 kollegának pedig megszűnik a jogviszonya. Itt 

köszönte meg Csáki Emese irodavezető asszonynak a munkáját és azt kéri azoktól a kollegáktól, 

akik átkerülnek a kormányhivatalba, hogy ne felejtsék el, hogy honnan indultak és továbbra is 

a városért dolgozzanak. 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5039   Száma: 20.02.27/21/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

37/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2019. IV. negyedév)----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5040   Száma: 20.02.27/22/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

38/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 

településrészi önkormányzatok 2019. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

-----24. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok 

alakulásáról----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5041   Száma: 20.02.27/23/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

39/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2019. évi 

költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 

tájékoztatót. 

 

-----25. Előterjesztés a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett „Kohéziós politika 

a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai 

polgári kezdeményezéshez történő csatlakozásról----- 

 

-----26. Előterjesztés a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 

kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezés 

támogatásáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester a Székely Nemzeti Tanács egy felhívást tett közzé, amelyben 1 

millió aláírás összeírását reméli az autonómiáért, önrendelkezésért, megmaradásért való 

küzdelmükben és harcukban. Tájékoztatta a testületet, hogy ez a felhívás már az elmúlt évben 

megjelent. Decemberben csatlakozott hozzá és kérte a kaposváriakat is, hogy kövessék és 

csatlakozzanak hozzá. Most a Magyar Parlament is fontosnak tartotta, hogy foglalkozzon ezzel 

az üggyel. Két előterjesztés is érkezett a Közgyűléshez, gyakorlatilag ugyanazzal a céllal, 

hasonló tartalommal, csak más megfogalmazással dr. Giber Vilmos tanácsnok úr jegyezte az 

elsőt, Felder Frigyes képviselő úr jegyezte a másodikat. Kérte mondják el szóbeli 

kiegészítésüket. 

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok érezhető, ha már a Magyar Parlament is foglalkozott vele, hogy 

nekik is van ezzel az akcióval dolguk, amit a Székely Nemzeti Tanács hozott elő. A nemzeti 

etnikai kisebbség régió fogalma nem a jelen polgári kezdeményezés szervezőinek újítása, a 
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fogalom e jogszabályban történő meghatározásnak minden lényeges eleme adott. Számos a 

tagállamok által is elfogadott nemzetközi dokumentumban, amelyek tökéletes összhangban 

vannak az EU alapvető értékeivel és céljaival. Ebből a jogszabályból ismertetett párat. Ez a 

kezdeményezés csak emlékezteti az Európai Uniót, hogy van kötelessége az etnikai 

kisebbségekkel kapcsolatosan, hisz 12 országban van ilyen kisebbség, akiket megszólítanak 

ezzel, hogy éljenek ezzel a jogukkal. Nyílván a Székely Nemzeti Tanácstól indult el, de Európa 

több országában folytatódik az aláírás gyűjtés. Az a kérése, akinek magyar szíve van, szavazza 

meg ezt a felhívást. 

 

Felder Frigyes képviselő az előterjesztés arról szól, hogy a határon túl élő magyar kisebbségek 

közvetlenül megkapják az Európai Uniótól a támogatást és ne legyenek kiszolgáltatva se a 

szlovák, vagy adott esetben a román nemzeti kormányok döntéseinek. Erről szól a két 

előterjesztés, polgármester úrra bízza, hogyan dönt, mindegy melyiket szavazzák meg, mindkét 

előterjesztést támogatja. 

 

Szita Károly polgármester megköszönte képviselő úr hozzáállását. Kérdése volt, van-e olyan 

rész az előterjesztésében, amit esetleg beletenne a másik előterjesztésbe, ami esetleg hiányzik 

tanácsnok úréból? Támogatja-e, hogy a tanácsnok úr előterjesztését fogadják el? 

 

Felder Frigyes képviselő talán az előterjesztésében erőteljesebben van megfogalmazva, hogy 

a médiafelületeken erőteljesebben, hangsúlyosabban propagálják, de abszolút nem ragaszkodik 

hozzá. Egyetért tanácsnok úr előterjesztésével, támogatja. 

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

Szita Károly polgármester elmondta, a témát dr. Giber Vilmos tanácsnok úr előterjesztése 

alapján teszi fel szavazásra. Megköszönte Felder Frigyes képviselő úrnak a párhuzamos 

előterjesztését is, mert ugyanazon cél érdekében állna fel most a képviselő-testület. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5042   Száma: 20.02.27/24/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100,00 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 16 100.00 88,88 

Nem szavazott 1   5,56 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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40/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata állást foglal amellett, hogy egyetértését 

fejezi ki a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének céljával, így 

kiáll amellett, hogy a „közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek 

lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit 

fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell 

számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU 

alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik 

fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus 

fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon.” 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az aláírásgyűjtés előmozdítása 

érdekében felhívja a helyi polgárok és civil közösségek figyelmét a téma fontosságára, 

hiszen a polgári kezdeményezés közös magyar nemzeti ügy, tevőleges támogatása 

minden politikai és civil szervezetnek, az egyházaknak, de az egész hazai közéletnek 

elsődleges feladata. 

 

3) A kezdeményezés nyilvánosságának biztosítása érdekében Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, döntéséről sajtóközleményben értesíti a helyi médiumokat és 

sajtóorgánumokat. 

 

 

-----27. Előterjesztés a családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott nők és 

gyermekek védelme érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester átadta a szót Felder Frigyes képviselő úrnak szóbeli kiegészítését 

tegye meg. 

 

Felder Frigyes képviselő megköszönte, hogy megkapta a lehetőséget az előterjesztésre. Az 

előterjesztés arról szól, ha nagyon súlyos probléma, főleg a nők és a gyermekek védelmében a 

családon belüli erőszak. Az elmúlt Közgyűlésen is szó volt róla és polgármester úr is elmondta, 

számos olyan intézmény, és intézményi hálózat van, amely próbálja kezelni a problémát. 

Viszont van egy kis fekete folt ebben, inkább vitaindítónak szánná, vagy közösen 

gondolkodjanak erről a kérdésről, és ha nem is fogadják el most ezt az előterjesztést nem lesz 

belőle probléma, csak gondolkodjanak el azokról, hogy nincs megoldva a bajban lévő anya és 

a gyermek olyan helyre tudjon elmenni, ahol a bántalmazó nem talál rá. Azt gondolja, hogy az 

intézményi rendszer és hálózat erre még egyelőre nincs felkészülve és nem ad lehetőséget, hogy 

gyorsan olyan helyre tudjon elmenekülni a bántalmazott, amit a bántalmazó adott esetben nem 

ismer. Erre próbál javaslatot tenni és kéri a Közgyűlést vitassák meg, gondolkodjanak róla, 

mondják el, ha nem értenek ezzel egyet, el fogja fogadni az érveiket. 

 

dr. Csillag Gábor jegyző álláspontja szerint ez a probléma gyakorlatilag megoldott 

Kaposváron, az önkormányzat nem két lakást biztosít, hanem az önkormányzat egy több mint 

500 m2-es komplexumot biztosít a Borostyán Alapítvány részére, ahol anyaotthont működtet 

ez az alapítvány. Itt 40 férőhely van, utána érdeklődött jelenleg 2 szabad hely van, de abban az 
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esetben, ha több anya érkezne, akkor a hálózaton belül ezt meg tudnák oldani és elhelyezhetőek 

lennének ezek a krízishelyzetbe került anyák. Hangsúlyozta, hogy nem kell az alapítványnak 

bérleti díjat fizetnie. A Gyvt. meghatározza azt, hogy milyen intézményekben lehet 

krízisközpontot létesíteni, amit a képviselő úr kér, azt az intézményt úgy hívják, hogy titkos 

menedékház és a törvény szerint, csak a családok átmeneti otthonában működhet. A Borostyán 

Anyaotthon a családok átmeneti otthonaként működik, így 2 lakásban nem lehet ilyet 

működtetni. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Bereczki Dávid tanácsnok dicséretesnek tartja, hogy jelenleg is rendelkezésre áll, főleg ilyen 

méretekben egy épület, ahova szükség esetén a gyermekek és az édesanyjuk menni tud. Viszont 

fontosnak tartja kiemelni még egyszer, hogy a családon belüli erőszakot elszenvedő 

áldozatoknak jobb, hogyha egy olyan helyre tudnak menni, ami a nyilvánosság számára nem 

ismert és nem hozzáférhető címen van. Ezeknek a menedéklakásoknak az lenne az értelme, 

hogy el tudnak menekülni gyakorlatilag a zaklató fél elől. Érti azt, hogy Kaposváron adott 

estben nem lehet nagyon sok realitása, hiszen egy kis város, viszont adott esetben más 

városokkal együttműködve ilyen helyeket ki lehetne véleménye szerint alakítani.  

 

Nagy Attila tanácsnok nem tudja, hogy képviselő társa járt-e már az anyaotthonban, évente 

egyszer megy oda és biztosíthatja róla, kiváló helyen vannak ott az elhelyezett anyák és a 

gyermekeik. Nem gondolja, hogy szükség lenne arra a dologra, amit kér, mert Biró Dániel 

igazgató úr kiválóan biztosítja a lehetőséget az anyáknak, és ahogy jegyző úr is mondta, mindig 

vannak üresedő helyek. Véleménye szerint ezt megfelelően biztosítja a város.  

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok az elhangzottakat annyiban egészítette ki, hogy azoknak a 

súlyosan erőszakos, szélsőséges családon belüli erőszaknak kitett áldozatoknak a védelme, akik 

arra szorulnak, ahogy a szóban forgó esetben is, hogy rejtve maradjanak a bántalmazójuk elől, 

vagy szükség legyen arra, hogy ilyen helyen menedéket élvezzenek számukra a rendvédelmi 

hatóságok által biztosított védelmet adja a jogalkotó. Ezek a lakások nem az önkormányzat 

hatáskörében működnek, biztos abban, hogy jelenleg Kaposváron is több ilyen lakás van, amely 

a rendőrség kezelésében van, és amennyiben az eljárás azt kívánja, ott elhelyezik ezeket az 

áldozatokat. 

 

Torma János tanácsnok arra hívta fel a figyelmet, hogy a Borostyánvirág Anyaotthon nem 

csupán egy lakhatást biztosít, hanem ezen felül nagyon sokféle segítséget nyújt. Idézett az 

Anyaotthon működési rendjéből. Gyakorlatilag ez az Anyaotthon egy komplex szolgáltatást 

nyújt, ami úgy gondolja, hogy nagyon fontos és nemcsak egy lakhatás. 

 

Felder Frigyes képviselő többen említették a Borostyán Anyaotthont, hogy kiváló munkát 

végez, maga is így gondolja, és erről szól az előterjesztés. A Borostyánhoz hasonló 

anyaotthonok, gyermekotthonok működnek szerte a megyében, több városban is, de itt az adott 

probléma az, hogy amikor megtörténik a bántalmazás akkor hova tud fordulni, akkor hova tud 

menekülni a bántalmazott fél, az anya a gyerekkel. Erre jelentene ez megoldást, elfogadja azt 

az érvelést, hogy ennek a jogszabályi háttere még nincs kidolgozva és ezen dolgozni kell, de 

akkor ebben működjenek együtt, hogy ez valósággá váljon. Itt említette tanácsnok úr a 

rendvédelmi szerveket, nagyon sok olyan eset van, hogy amíg nem történik tettlegesség, vagy 
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nem bizonyítható, hogy mi történt, nem tudnak a rendőrök beavatkozni. Ezekre az esetekre 

megoldást jelent, ha hirtelen menekülni kell a bántalmazó elől, egy ilyen krízislakás megoldást 

jelenthet. Ha ebben közösen tudnak gondolkodni, abban partner. 

 

Szita Károly polgármester megköszönte Felder Frigyes képviselő úr előterjesztését, ami egy 

fontos problémára hívta fel a figyelmet, de jegyző úr megnyugtatta, hogy náluk ez a probléma, 

nem probléma. Nagyon fontosnak tartja, mert ez a képviselő úr által felvetett is a fővárosból 

indult ki. Ferencváros polgármester asszonya írt sok-sok polgármesternek egy levelet, nem a 

tekintetben írta meg a levelet, hogy ahol nem megoldott ez a probléma oldjátok meg úgy, hogy 

rakjanak félre szükséglakásokat, hanem úgy írta meg, ahogy képviselő úr is. Ha megoldott, ha 

nem legyen ilyen is. Valóban fontos az, amit felvetett, de elsősorban a Kaposváron meglevő 

problémák megoldására kell, hogy koncentráljanak és nem a ferencvárosi önkormányzatoknál 

meglevő problémák megoldására. Ha itt probléma, azt meg kell oldaniuk, ez náluk nem lehet 

probléma. Ha problémaként jelenik meg, akkor lépniük kell, vagy azt, amit képviselő úr 

mondott, vagy egy másik dolgot, de nyilvánvaló a probléma nem lehet kezeletlen. Ezért örül 

annak, hogy felvetette ezt a témát, de még jobban örül felvetése kapcsán jegyző úr válaszának. 

Köszöni a felvetését és köszöni a reakciókat is. Az zavarja, hogy nagyon fontos témákban is 

elmennek abba az irányba, ami 200 km-re történik. Kérte, szavazzanak a határozati 

javaslatokról. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5043   Száma: 20.02.27/25/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 29,41 27,78 

Nem 3 17,65 16,67 

Tartózkodik 9 52,94 49,99 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

41/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése családon belüli erőszak miatt krízishelyzetbe jutott 

nők és gyermekek védelme érdekében kialakított krízislakások létrehozásáról szóló 

előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el. 

 

Szita Károly polgármester a tartózkodása benne van ebben a szavazatban azzal együtt, hogy 

abban az esetben, ha valóban ez intézkedést igényel a városnak más formában, mint a jelenlegi, 

mert jelenleg nincsenek rá jogszabályi lehetőségek, akkor intézkedni fognak és intézkedni kell. 
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-----28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a FIDESZ képviselőinek azt a gesztust, amit 

megtettek. 12 képviselő úgy döntött, hogy Bartics Barnabás májbeteg gyermeknek a 

gyógykezelésére a képviselői keretből ajánl támogatást 15-15 ezer forintot.  

 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5044   Száma: 20.02.27/26/0/A/KT 

Ideje: 2020 február 27 13:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

42/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

1. A Polgármesteri Keret terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        100.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

 

2. Az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        63.000,-Ft 

   (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

3. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
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- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 

(„DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport 2020. évi évzáró rendezvény költségeihez.) 

           50.000,-Ft 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(„DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport 2020. évi működési költségeihez.) 100.000,-Ft 

         

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(esztétikusabb tanulói környezet kialakításához, a környezettudatos neveléshez, 

színvonalas szabadidős tevékenységek megvalósításához, valamint a karácsonyi játszóház 

és a jótékonysági bál színvonalas lebonyolításához.)  150.000,-Ft 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(a Toponári Tagiskola Lány Labdarúgócsapata részére sportfelszerelés és sportruházat 

vásárlására.)         50.000,-Ft 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére csapatépítés és utazás költségeire.) 

          100.000,-Ft 

 

- a Gyermekmosoly Alapítvány részére           100.000,-Ft 

   (óvodai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 

 

4. Borhi Zsombor Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

5. Dér Tamás Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

6. Czimmermanné Németh Andrea Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

7. Csutor Ferenc Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

8. dr. Giber Vilmos Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 
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9. Kárpáti Tímea Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

10. Mihalecz András Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

11. Nagy Attila Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

12. Perlaki József Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

13. dr. Pintér Rómeó Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

14. dr. Szép Tamás Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

15. Torma János Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- a Hívószó Alapítvány részére        15.000,-Ft 

        (Bartics Barnabás gyógykezelésének költségeire.) 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. április 30. 

 

Szita Károly polgármester biztat mindenkit, aki nem élt még azzal a lehetőséggel, hogy 

támogatást ajánljon, fel tegye azt meg, egy beteg gyermekről van szó. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                             jegyző 


