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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2020. június 25. 
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 0 - 
13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 
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 0 - 
 
 
 
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 köszöntött mindenkit a nyári Közgyűlésükön. Sok időnek kellett 
eltelni ahhoz, hogy ismét találkozzanak. Örömét fejezte ki, hogy itt vannak egészségben. 
Megállapította, hogy 16-an vannak jelen, így a mai képviselő-testületi ülésük határozatképes.  
 
Elmondta, városukat nagy veszteség érte, elhuny dr. Ozsváth Ferenc tanár úr, alpolgármester 
úr, Kaposvár Város Díszpolgára. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a búcsúztatóján részt 
vettek és elkísérték utolsó útjára. Tanár úr, mind tanárként, mind emberként ezt a várost 
szolgálta, külön hálás érte, hogy vele dolgozhatott, segítette a várost építeni, fejleszteni, és 
segítette nevelni, tudással ellátni mindazokat, akiknek arra szüksége volt. Nyugodjon békében! 
Kérte, hogy 1 perces néma felállással áldozzanak emlékének. 
 
Kérte szavazzanak a meghívóban jelzett napirendi pontokról. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5051   Száma: 20.06.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 08:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
48/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta napirendjét. 
 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, 
valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári 
polgárok egészségének és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
2. Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő 

betöltéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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3. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének a piac működésére 

és látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt 
című 18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés a kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság 
alapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozatának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

7. Előterjesztés a kulturális intézmények alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

8. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat 2020. évi gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

9. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 
elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 

 
12. Előterjesztés a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealappal összefüggő 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
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13. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti bérlemény értéknövelő 
beruházása költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról, valamint a bérleti 
időszak hosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
14. Társadalmi megbízatású alpolgármester és a választáson közreműködő 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának módosítása (szóbeli) 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
16. Kérdés 

 
Zárt ülésen: 
 

17. Előterjesztés rendkívüli települési támogatás - gyógyszertámogatás - iránti 
kérelem megállapítása tárgyában benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő:  Dér Tamás alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 

-----1. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, 
valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári 
polgárok egészségének és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester „Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 107 nap telt el azóta, hogy egy olyan 
harcot kellett folytatnunk egy közös, eddig számunkra teljesen ismeretlen ellenfél ellen, a 
koronavírus ellen, amelyet eddig még nem éltünk át. A kesztyűt közösen vettük fel mi 
kaposváriak és közösen küzdöttünk az elmúlt több mint három hónapban. Korlátozások, 
szabályok határozták meg mindennapjainkat, emlékezzenek csak vissza a mögöttünk hagyott 
időszakra. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és az embert örömmel tölti el, hogy 
visszagondolva az elmúlt évekre ezt is közösen, mint eddig is minden nehézségünket le tudtuk 
győzni itt Kaposváron, vagyis győztesen kerültünk ki a küzdelem első feléből. Közös munkánk 
eredménye Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a koronavírus nem követelt egyetlenegy 
kaposvári életet sem és végig alacsony volt az igazolt fertőzötteknek a száma is városunkban. 
Jó hír és örömmel mondom el Önöknek, hogy jelenleg sincs Kaposváron egyetlenegy igazolt 
koronavírusos fertőzött sem. Ezt a lehetőséget is megragadom arra, hogy köszönetet mondjak 
városunk valamennyi polgárának azért, hogy fegyelmezettek voltak, betartották a Kormány, az 
Operatív Törzs és az önkormányzat által elrendelt óvintézkedéseket. Köszönöm minden 
védekezésben résztvevő munkáját, mert csak így, egymással összefogva tudtuk a járvánnyal 
szemben sikerrel teljesíteni a küldetésünket. Emlékeztetőül az elmúlt több mint három hónap 
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néhány jellemzője. Március 11-e 15.00 óra, azért jelentős dátum a mi életünkben, mert a 
Kormány a tömeges megbetegedések elhárítása és az emberek egészségének a megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdettek ki. Ez a veszélyhelyzet 
nem is olyan rég, június 18-ával szűnt meg. A veszélyhelyzet kihirdetésének első napjaiban a 
legfontosabb feladatunk egészségünk védelmében meghozandó intézkedések voltak. Erről 
Önök is értesülhettek a sajtóban, hisz nem volt olyan nap, hogy ne tudósítottunk volna arról a 
munkáról, ami mögöttünk van, illetve azokról a döntésekről, amelyet egészségünk megóvása 
érdekében meghoztunk. Ezeket a döntéseket minden reggel egy helyi operatív törzs határozta 
meg a polgármester vezetésével. Ezúton is köszönöm kollégáimnak a munkáját, akikkel a 
reggelt együtt kezdhettük, értékelhettük a mögöttünk hagyott napot és határozhattuk meg az 
operatív törzs javaslatait is figyelembe véve az előttünk levő napokat. A legfontosabb az volt, 
hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek képesek megóvni az egészségünket és mérsékelni 
a koronavírus járvány hatásait. Emlékszem arra a napra, amikor a Kormány úgy döntött, hogy 
bezárja, vagyis szünetet rendel el az iskolákban, ez egy pénteki nap történt. Az országban 
elsőként, és szerintem nagyon helyesen, szombaton döntöttünk arról, hogy az óvodáinkat, 
bölcsődéinket is ideiglenesen bezárjuk, vagyis szünetet rendelünk el. De már akkor, olyan 
döntést hoztunk, hogy gondoltunk azokra is, akik dolgoznak, munkába járnak, és a munkába 
járás feltétele részükre az, hogy a gyermeküket nyugodt körülmények között tudhassák, ezért 
úgy szüneteltettük az óvodák és a bölcsődéknek a működését, hogy ezzel párhuzamosan 
ügyeletet kell biztosítani. Még pedig úgy, hogy maximum 5 fő kerülhetett egy csoportba. Aztán 
ahogy mentünk előre az időben, ahogy fogyott a szabadság és egyre többen mentek vissza a 
munkahelyükre, úgy egyre nagyobb igény lett a bölcsődei és óvodai férőhelyek iránt is. Az is 
hozzátartozik, hogy egyre többen kérték a régi óvónőt, a megszokott óvónőt, a régi dadát, ezért 
az ügyeletes óvodáink teljes körűek lettek, vagyis minden óvoda egyben ügyeletes óvoda is lett 
és nemcsak egy-egy csoportot kellett már 5 fővel nyitni, hanem több csoportot. Ma 70 % körüli 
az óvodáknak a telítettsége, a bölcsődék kicsit magasabbak 80-100 %-os telítettségen vannak, 
de fokozatosan emelkedik a létszámuk. Arra számolunk, hogy koronavírus sajnos elvitte a 
szabadságok jelentős részét is, így a bölcsődébe, óvodába járó szülők nem mindegyikének lesz 
lehetősége huzamosabb, vagy tartós szabadságra menni. Épp ezért a bölcsődékben és 
óvodákban, ha a gyereklétszám ezt egyértelműen indokolttá teszi, nem rendelünk el szünetet 
ezen a nyáron. Olyan nem lehet, hogy szünetet rendelünk el és közben meg vinnék a gyerekeket 
oviba és nem tudják, hova tenni. Amennyiben ez a prognózis mégsem jó, akkor természetesen 
a döntésünket felülvizsgáljuk. Mint említettem Önöknek iskolai szünetet is rendeltek el, 
amellyel kapcsolatban nekünk is teendőnk volt. Hisz az iskolákat is ügyeleti rendszerben 
működtették. Ügyeletben jóval kevesebben, mint az oviainkban és az iskoláinkban, de jártak és 
voltak gyermekek, nekik meg kellett oldanunk az étkeztetésüket. Nem volt ez egyszerű Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, ugyanis nem az volt, hogy az ember bemegy éthordóval és hazaviszi, nem 
az volt, hogy bemegy, és ott megeszi. Különleges szabályok vonatkoztak magára az étkeztetésre 
is, de megoldottuk és az otthoni felügyelet alatt levő gyermekek számára pedig megszerveztük 
az egyszer használatos edényekben történő kiszállítást, vagy elvitelt, mert csak egyszer 
használatos edényekben lehetet kiadni magát az ételt. Vagyis a legfontosabb szempont az volt 
az első napokban, hogy olyan döntéseket hozzunk, hogy a kontaktusokat ne erősítsük, hanem 
inkább csak gyengítsük a tekintetben, hogy az emberek keveset találkozhassanak, ne legyenek 
tömeges rendezvények. Ezért korlátoztuk magunkat, magát az életünket is. Átalakult a szociális 
étkeztetés is, pontosan ilyen indokok és szempontok alapján. Az Idősek Klubjaiban 
megszüntettük az ottani étkezést, az Idősek Klubjait gyakorlatilag bezártuk erre az időszakra, 
viszont többen voltak azok, akik az Idősek Klubjaiban fogyasztották el a napi étkezésüket, 
számukra lehetőséget biztosítottunk az étel elvitelére, megszerveztük a házhozszállítást is. 
Nagyon nehéz munka volt és nehéz időszakon voltunk túl ebben az időszakban, mert 
egyetlenegy ember sem maradhatott éhesen. Arra nem is lehetett gondolnunk, hogy valakihez 
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nem jut oda az ebéd, aki erre számított. Millió köszönet a Szociális Gondozási Központnak és 
az ott dolgozóknak, mert ők fogták a kezükbe ennek a koordinációját és ők szervezték meg ezt 
az étkeztetési rendszert Kaposváron. Nagyon szépen köszönöm azoknak is, akik részt vettek a 
kiszállításában, az Együd és a Sportiskola dolgozóinak, hisz ők voltak azok, akik kivitték ezeket 
az ételeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim 34.311 adag étel kiszállítását végeztük el ebben az 
időszakban és volt olyan hónap, amikor egy nap alatt 597 főnek az étkeztetését kellett 
biztosítani. Nem volt egyszerű, mert az ebédnek nem uzsonnára kellett odaérni, de nem is 
tízóraira. Akkor el tudják képzelni, nem egy egyszerű logisztika szervezés volt, de hál’ Isten 
sikerült és köszönöm minden kollégámnak, aki ebben munkát vállalt. Szintén a személy 
kontaktusok gyengítésére tettük közzé mi is azt a felhívásunkat, hogy lehetőség szerint maradj 
otthon. Ezt a 70 év feletti időseknek ajánlottuk és javasoltuk, egyértelműen a szakemberek 
ajánlására. Minden olyan 70 éven felüli, illetve aki nem hagyta el az otthonát, segítséget kapott 
az önkéntesektől, volt olyan nap, hogy 157 fő segítő 620 idős kaposvárinak intézte a 
bevásárlást, intézte a gyógyszertárban történő részvételt. Önök között is van és meg is fogom 
majd később említeni őket, akik segítőnek jelentkeztek. Nagyon szépen köszönöm, független 
attól, hogy szükség volt-e a munkájukra. Ellenzéki képviselők közül ketten is vannak, hálásan 
köszönöm képviselő asszonynak, meg képviselő úrnak is azt, hogy ezt vállalta. A FIDESZ-es 
képviselőknek pedig külön hálás vagyok, hogy egyenként jöttek, nem csupán a felajánlásaikkal, 
hanem a kétkezi munkájukkal, hogy segítsenek. Ez mutatta azt az erőt, amivel sikerült 
felvennünk a harcot a koronavírus járvánnyal szemben. Szintén még a személyes kontaktok 
csökkentét szolgálta az, hogy a kaposvári idős otthonokban még a Kormány döntése előtt jóval, 
a veszélyhelyzet kihirdetése előtt március 8-án elrendeltük a látogatási tilalmat, valamint 
szüneteltettük az idős klubok működését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim utólag derül ki ennek az 
értelme, még nem is volt veszélyhelyzet, de már volt koronavírus, elrendeltük a látogatási 
tilalmat és utólag igazolja döntésünk helyességét az idő. Négy idősotthon van Kaposváron, 3 
Kaposváron, 1 város környékén Zselickislakon, a katolikusoké, a reformátusoké, a 
pannonmentősöké, és itt van a Liget Otthon a miénk. Egyetlen egy koronavírusos megbetegedés 
sem történt, legyenek rá büszkék. Elsősorban köszönhető az ott dolgozóknak, a 
fegyelmezettségüknek és a szabálykövetésüknek. Másodsorban köszönhető azoknak az 
intézkedéseknek, amiket meghoztunk. Le ellenőriztettem az idősotthonokat, mert kíváncsi 
voltam, ha valamit nem csinálunk jól, azt mondják meg. Nemcsak nálunk a Ligetben, mind a 
négy idősotthonunkban rendet találtak, ennek volt betudható az, hogy idősotthonainkban nem 
volt megbetegedés, mint például sok helyen, többek között a fővárosban is, vagy akár 
Zalaegerszegen. Aztán bezártuk a közösségi tereinket, szintén még az első napokban, hetekben 
megszületett döntéseink voltak ezek. Bezártak az intézményeink, könyvtár, Együd, színház, 
múzeum, olvashatják, hogy most ahogy megyünk előre az időben, ezeket egyre inkább átadjuk 
az életnek és várjuk a vendégeinket. Bezárt a fürdő, játszóterek, sportpályák, desedai kilátó, 
május 4-től kezdtük el enyhíteni ezeket a korlátozásokat, vagyis ezeknek a használatát tettük 
fokozatosan lehetővé. Természetesen a teljesség igénye nélkül mondom ezeket. A 
tömegközlekedés a mindennapi életünknek a része volt és a részévé is vált a koronavírus, a 
veszélyhelyzet idején is. Jöttek a különböző ajánlások, mi meg is fogadtuk ezeket és 
fertőtlenítettük a tömegközlekedési gépjárműveket. Van 40 buszunk, ezek a buszok jártak is, 
bár nem olyan sűrűn. Vásároltunk ózongenerátorokat, és ezekkel az ózongenerátorokkal a 
Tömegközlekedési Zrt. fertőtlenítette mindig a buszokat. Ideiglenes menetrendet állítottunk 
össze, amelynek a legfontosabb célja az volt, hogy munkába vigye és munkából hozza haza az 
embereket. Iskolába, óvodába gyakorlatilag nem kellett, mert nem volt óvoda és nem volt 
iskola. Nem is akartuk, hogy beüljenek idősek vásárolni, őket se kellett hozni, mert maradjanak 
inkább otthon, inkább elmentünk helyettük vásárolni. Ezért volt ilyen szigorú ez a menetrend, 
tudatos és szándékos volt. Nem akartuk segíteni a városban való sétálást az első időszakban, 
amikor a járvány nagyon nagymértékben fertőzött. Azért, hogy a plusz távolságok is 
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meglegyenek úgy is járattunk buszokat, hogy volt ahova elég lett volna a szóló, de csuklóst 
járattunk, vagy követő járatokat állítottunk be. Kovács Katalin igazgató asszony irányította 
ezeket, hogy a másfél méteres távolság meg legyen a buszon is. Ez drága volt, havi 10 millió 
forint veszteséget okozott a tömegközlekedésnek, vagyis nekünk, mert a mi cégünkről van szó, 
de egészségünk megóvása érdekében meg kellett tenni és meg kellett hozni ezeket az 
intézkedéseket. A piacunkon is korlátozásokat vezettünk be, részben beléptetési korlátozást, 
részben oda is előírás volt az idősek bevásárlási sávja. Akkor, amikor a Kormány megkért arra, 
hogy menjek el a kormányülésre és ezt a napirendet tárgyaltuk, akkor javasoltam azt, hogy ezt 
csökkentsék le. Mi ebből vettük le a 9-12 óra helyett a 9-11-et, de megszerveztük itt is a 
házhozszállítást tisztelt hölgyeim és uraim. Ilyen még nem volt, nemcsak zöldséget, 
gyümölcsöt, de még a seprűt is szállítottak ki. Amikor rendeltek, akkor vittük 20 önkéntes 4 
tonna élelmiszert szállított ki, 392 helyszínre 3,5 millió forint értékben. Ez volt a piaci 
házhozszállítás történetének első fejezete, hogy lesz-e következő azt nem tudom, remélem, 
hogy nem, mert a piac egy olyan közösségi tér a zöldséges agóra, ahol találkozhatunk 
egymással, beszélgethetünk egymással, lehet alkudni, nem jó azt online csinálni, mert azt nem 
is lehet, meg házhoz szállítva sem. Nagyon remélem, hogy a piac ebben a formában és nem 
online formában fog megmaradni nekünk, illetve az utódainknak. Átszerveztük a háziorvosi 
ellátást is, ez is a személyes kontaktoknak a csökkentésére szolgált, a cél minél kevesebb 
kontakt volt. A háziorvosi ügyeletünk folyamatos volt. Mindenkinek köszönhető az tisztelt 
hölgyeim és uraim, hogy az igazolt koronavírussal fertőzöttünk, akit kórházban ápoltak – 
kaposváriakról beszélek – 7 volt. Ilyen szinten sikerült kordában tartanunk itt nálunk a járványt, 
mert ennyire fegyelmezettek voltunk, ennyire követtük azokat az utasításokat kéréseket, 
amelyeket megfogalmaztak irányunkban, 441 fő pedig házi karanténba került. Házi karanténba 
kerültek azok az emberek főleg az első hullámban, akik külföldről jöttek haza. Kötelező 
jelleggel egyből 2 hét házi karantén kellett, akkor is, hogyha egészségesek voltak, vagy ha 
koronavírus fertőzést észleltek náluk, ebből volt a jóval kevesebb, de nem szorultak kórházi 
ellátásra, hanem otthon gyógyulhattak. De itt is kaptunk egy kötelezettséget, ez jegyző úrnak a 
feladata volt, hogy a házi karanténban lévők, akik kérik, mert nincs hozzátartozójuk, nincs 
segítségük, akkor megszerveztük azt, hogy kapjanak ők is ételt, hisz nem mehettek ki. Nekik is 
meg kellett szerveznünk, hogy elmenjünk helyettük a boltba, vagy a szükséges beszerezni 
valójukat beszerezzük helyettük. A személyes kontaktok mérséklése mellett a másik 
legfontosabb dolog az volt, hogy a védőfelszereléseket beszerezzük. Hát ez egy maffia volt 
tisztelt hölgyeim és uraim. Szóval az ember nehezen tudta elképzelni azt, hogy pillanatok alatt 
kiürüljön minden, utána pedig pillanatok alatt megjelenjenek azok, akik borsos áron kínálták a 
portékájukat és így kellett megszerezni és felszerelni, mindazokat védőfelszereléssel, akiknek 
a munkájukhoz ez elengedhetetlen. Megoldottuk, fogok mondani statisztikát is Önöknek. 
Elsőként a védekezésben résztvevőknek biztosítottuk a védőfelszerelést, mert először azoknak 
kellett adni, akik ott voltak az élvonalban és a védekezésben részt vettek. Utána a munkába 
járóknak, azok, akik kénytelenek voltak eljönni otthonról, mert mentek dolgozni, hogy el tudják 
tartani a családjukat, mozogtak a városban. Nyilvánvaló ez volt a második, hogy nekik adjuk. 
Több nagyfoglalkoztatónak adtunk felszereléseket, tőlünk kaptak ők mosható maszkot. 54 ezer 
mosható maszkot vásároltunk és küldtük ki a kaposváriaknak, erre is talán emlékeznek, 
háztartásonként 2 darabot adtunk. Aztán 5714 db FFP2, 380 db FFP3, 19000 db sebészeti 
maszk, 53000 db vizsgálókesztyű, overálok, cipővédők, szenzoros fertőtlenítő adagolók, ezeket 
mind vásároltuk, az előterjesztésben benne láthatják, de mondani is fogom ezeknek az összegét. 
Ezeken felül, bajban ismertetik meg a jó barát, 51000 db maszkot kaptunk ajándékba. Kaptunk 
Kínából nagytételben, kaptunk helyi vállalkozóktól, soha nem fogom nekik elfelejteni ezt a 
gesztust és meg is fogom teremteni annak a lehetőségét, talán majd a nyár végén, az ősz elején, 
hogy mindenkinek ezt megköszönjem. De tisztelt hölgyeim és uraim nem állhattunk meg ezzel, 
mert ha lesz második hullám, ha nem lesz második hullám, az ember akkor nyugodt, ha van 
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egy hadtáp készlete és az bent van egy raktárban. Aminek van egy kulcsa, jó kézben a 
polgármesternél, aztán ha szükség és baj van, azt a kulcsot berakja a zárba, kinyitja, és akkor 
nem borsos áron vásárol védőfelszereléseket, hanem akkor tudja, hogy van azonnal 
védőfelszerelés. Jelen pillanatban tisztelt hölgyeim és uraim 58759 db maszkkal rendelkezünk, 
van jelentős számban arcvédő pajzsunk, védőszemüvegünk 28000 db, vizsgálókesztyűnk, 
overáljaink, kézfertőtlenítőnk, cipővédők és nem akarom sorolni. Jegyző úr arra szeretnélek 
kérni, hogy fokozatosan töltsük a készleteinket a mostani tapasztalat alapján, hogy még egyszer 
ne fordulhasson elő, hogy bemegyünk a boltba és nem tudunk vásárolni, majd jönnek az árusok 
és négyszeres ötszörös áron árulják nekünk a portékájukat. Legyen raktáron mindenből, ami 
nem romlandó, a kesztyű nem, az overál nem, ha csak nem molyrágta lesz, azért olyan helyet 
keressünk. Ezeket folyamatosan töltsük, ezeket a készleteket. Valamiből még kevés van és 
szeretném, hogyha most vásárolnánk annak érdekében, hogy ezek legyenek meg, mert ezt 
tartom most egy fontos dolognak.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Egészen pontosan 100-ra jött ki azon határozatoknak a száma, amit a polgármesteri jogkörből 
adódóan a veszélyhelyzet alatt hoztam. Ezen 100 határozatból 82 db polgármesteri 
önkormányzati határozat és 18 db polgármesteri önkormányzati rendelet volt. Kivétel nélkül 
mindet megtalálják az előterjesztés mellékletében. Ezek közzé tartozott többek között, és azért 
csak ezt említem meg, mert ennek van napi aktualitása is, hogy március 24-én egy olyan 
rendeletet hoztam, hogy díjmentes parkolást biztosítottunk az egészségügyi ellátásban 
résztvevőknek és az önkénteseknek. Ezt azért mondtam, mert ezt fejelte meg később a Kormány 
azzal, hogy jó bő két héttel, április 6-án teljesen ingyenessé tette a közterületi parkolást. Július 
1-jével – a veszélyhelyzetnek vége – megszűnik a közterületi ingyenes parkolás. Szerdától tehát 
megszűnik az ingyenes parkolás, ugyanakkor arra kértem kollégáimat és arra kérem jegyző urat 
is, hogy azon a héten még a parkoló őreink figyelmeztessenek kivétel nélkül mindenkit, aki 
még nem vett parkolójegyet tegyék rá a figyelmeztető cédulát és természetesen, ha másodszor 
és harmadszor is előfordul, akkor tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Védekezésre több mint 200 millió forintot költöttünk, ebből 100 millió forintot fordítottunk a 
védőfelszerelések vásárlására és 100 millió forintot biztosítottunk a Kapos Holdingnak 
elsősorban tömegközlekedés alacsony bevételéből adódó támogatásra. Ezek voltak az effektív, 
általunk készpénzben megjelent védekezési költségek. Érdemes megnézni európai 
gyakorlatokat, érdemes megnézni a világban a folyamatokat, sajnos várható volt, hogy minden 
egyes válság, beleértve a pandémiát is, a világjárványt, kihat a gazdaságra is. Egyértelmű 
számok mutatják Európában, a világon és nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége, hogy nagyon 
erős mértékben visszaesett a gazdaság. Volt ahol erősebben, volt ahol kevésbé erősen, de sérült 
a gazdaság a koronavírus járvány alatt. A magyarországi gazdaság, a világgazdaság, az európai, 
a magyarországi és a kaposvári gazdaságban is kézzel foghatóak voltak ezek a dolgok. Ezért is 
rendkívül fontos számunkra, hogy a lehető leggyorsabban vissza tudjunk térni a válság, a 
koronavírus előtti világunkba. 8 év küzdelme volt az, hogy közel kerültünk a teljes 
foglalkoztatottsághoz Kaposváron. 8 év kemény küzdelme a Gyurcsány Kormányt követő 
gazdasági válság, nagyon kemény volt. Eljutottunk odáig, hogy több mint 4400 
munkanélküliről sikerült leküzdeni magunkat 2000 alá, amely már közel volt ahhoz a szinthez, 
amikor azt mondhattuk, hogy majdnem mindenki dolgozik, aki munkával akar kenyeret 
keresni. Én hiszek abban, hogy csak úgy lehet építeni, úgy lehet fenntartani egy közösséget, ha 
a két legfontosabb dolgot biztosítom számukra. Az egyik az, hogy dolgozhassanak, tisztes 
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fizetéssel rendelkezzenek, és ebből tartsák el a családjukat. A másik, hogy egészségük legyen. 
Mindent felülír ez a kettő. Nem tudnak mondani egy harmadikat, amit az első kettő fölé kéne, 
hogy helyezzek. Nem tudnak, ha tudnak, akkor azzal vitába szállok, mert ez a kettő a 
legfontosabb. Dolgozni tudjanak az emberek, jól keressenek és egészségesek legyenek kortól 
függetlenül. Ezért kell nekünk figyelni arra, hogy a világjárvány hasonlóan az európai és a 
világgazdasághoz a kaposvárit is megroppantotta. A veszélyhelyzet kihirdetése előtt, vagyis 
márciusban, áprilisban és májusban 649-el lett több a munkanélküli Kaposváron. Most ebbe 
nyilvánvaló bent van az is, akik nem itthon dolgoztak, hanem a pandémia kirobbanását 
követően külföldről jöttek haza. Elveszítették a külföldi munkahelyüket és regisztráltatták 
magukat nálunk munkanélkülinek. De nem ez a tömeg, elsősorban a kisebb közepes 
vállalkozásokból tevődik össze és nekünk az a feladatunk, hogy ezek az emberek a lehető 
leggyorsabban visszakapják a munka lehetőségét. Erre kell törekednünk és hál’ Isten érzékelve 
ezt a Kormány is meghozta azokat a döntéseket, amelyek a gazdaság újraindításához 
szükségesek. Jelentős támogatási programot hirdettek meg, dolgoztak ki és ennek a lehetőségeit 
kell a leghatékonyabban kihasználnunk. Igyekszünk is, ki is használtuk tisztelt hölgyeim és 
uraim. Mégpedig többek között azzal, hogy először információkat gyűjtöttünk, minden 
kaposvári cégnek, több mint 9000-nek kiküldtünk egy kérdőívet és tanácsot kértem tőlük, mi 
az, amit látnak a jelenlegi helyzetben, hogy érinti őket a koronavírus által okozott gazdasági 
válság és mi az, amire szükségük lenne. Ezeket használtuk fel annak érdekében, hogy mind az 
adórendszerünkben, mind, amiről később szólni fogok, a támogatási rendszerünkben adjunk a 
gazdaságnak, hogy mérsékelni tudjuk a károkat. Először kellett egy olyan hatékony szervezet, 
amely közvetíteni tud a döntéshozók a pénzt adók és a vállalkozások között is, ezért 
összevontuk a Városfejlesztési Kft-t a Gazdaságfejlesztési Innovációs Kft-vel. Ennek a 
cégbejegyzése folyamatban van, és a Kaposvári Fejlesztési Központ néven az összeolvadt 
szervezet legfontosabb feladata, mert mindent a gazdaság alá rendelünk, a gazdaságvédelem, 
illetve a gazdaságnak a fejlesztése lesz. Visszakerüljenek a munkahelyek, és legyen még több, 
annak érdekében, hogy akiknek a válság elején nem volt munkahelyük, hál’ Isten kevesen 
voltak, azoknak is munkalehetőséget tudjanak biztosítani, munkalehetőséget tudjanak kapni. 
De döntöttünk díjmérséklésekről is, a kereskedelemben az önkormányzati tulajdont használó és 
bérlő üzleteknél, a kereskedelmi szolgáltatásoknál 50 %-os díjmérséklést vezettünk be. Ezek 
mind a veszélyhelyzet idejéig szóltak. A vendéglátásban 70 %-ot, ott a bérleti díj csak 30 %-át 
kellett ebben az időszakban megfizetniük a vendéglátóhelyeknek. A közétkeztetést nyújtó 
vállalkozásoknál 90 %-ot, hisz nem volt közétkeztetés gyakorlatilag, mert nem főztek, be voltak 
zárva a konyhák. A szolgáltatói szektorban kisvállalkozók, cipész, fodrász, ott is bevezettük az 
50 %-os bérleti díj kedvezményt. A Kormány is segített e tekintetben, hisz 2020. szeptemberéig 
a közterület használatot ingyenessé tette, de szeretném ezúton is mondani, még az 
ingyenességre is szerződni kell, és bérleti szerződést kell kötni, csak ott a díja nulla forint lesz. 
A helyi adók esetében is jogszerű korlátok között kedvezményeket adtunk, mintegy 300 millió 
forint átütemezés alakult így ki, amely helyi vállalkozásnál maradt és számításaink szerint ez 
segíti őket.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Akkor, amikor a költségvetésünket állítottuk össze 2019 év végén, 2020 év elején, akkor mi 
sem a koronavírusról álmodtunk. Nem arról álmodtunk még a múlt év végén és az év elején 
sem, hogy koronavírus járvány lesz. A költségvetést úgy alkottuk meg, hogy reálisan, 
ugyanakkor optimistán terveztük meg bevételeinket és ehhez igazítottuk a kiadásainkat. Az 
ember csak annyit költsön, amennyije van. Azt tapasztaljuk, hogy az év végére a bevételeink 
jelentősen csökkenni fognak. Ezekhez a bevétel csökkenéshez majd folyamatosan kell 
igazítanunk a költségvetésünket is. A bevétel csökkenését a mostani számaink alapján nem 
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lehet pontosan megállapítani, mert az iparűzési adó bevétel csökkenését nem tudjuk jól 
megtippelni. Valamennyi megyei jogú városi polgármester kollégámmal beszéltem, 40 és 15 % 
között becsülték a helyi gazdaságnak a gyengülését. Ennyivel kevesebb iparűzési adót fognak 
beszedni. Érdekes módon a nagyobb erővel rendelkező, de ugyanakkor kevesebb vállalkozás 
által befizetett iparűzési adóval rendelkezők közelítettek a 40 %-hoz, és a nagyoktól számítottak 
jelentős kiesésekre e tekintetben. Mi a mostani számaink alapján 15 %-kal kalkuláltuk a 
lehetséges iparűzési adó csökkenést. Azért nem tudjuk megmondani, mert eddig május 30. volt 
az iparűzési adó feltöltésnek az ideje, ezt most kitolta a Kormány szeptember 30-ig, utána lesz 
megfelelő képünk arra, megfelelő tudásunk ahhoz, hogy akkor már sokkal nagyobb 
biztonsággal meg tudjuk határozni, hogy mennyi lesz az iparűzési adó bevétel. De bevétel 
csökkenésünk van a gépjárműadóból, az idegenforgalmi adóból, hisz felfüggesztettük az 
idegenforgalmi adót. Az iparűzési adó esetében 653 millió forintot kalkuláltunk, nem lakáscélú 
bérlemények bérleti díj csökkentése, 50, 70, 90 %-os bérleti díj elengedések, a vendéglátó 
teraszok ingyenes használata, az előbbi 20, a másik 7, parkoló bevétel kiesés az több mint 100 
millió forint és az egyébbevétel kiesések a különböző intézményeinknél, a jegybevételeknél, 
terembérleteknél, turisztikai bevételeknél 180 millió forint és a helyi közlekedésünk jegy- és 
bérleti díj kiesés 177 millió forint, ez az, ami veszteséggel számolunk. Így adja ki ezt az 1,3 
milliárd forint közötti összeget. De van egy jó hírem Önöknek tisztelt hölgyeim és uraim. A jó 
hírem pedig az, hogy erősek vagyunk. Egy olyan várost sikerült felfele ívelő pályára állítanunk 
az elmúlt években, amely megtermelte azoknak a kiadásoknak a forrását, ami a 
komfortfokozatunkhoz kell. Ezek itt vannak nálunk és most ezeket a tartalékokat kezdjük el 
használni annak érdekében, hogy minél előbb visszajöjjön a rendes élet. A bevétel kieséseket 
persze pótolnunk kell, de nyugodtan álomra hajthatjuk a fejünket, mert Kaposvár gazdasága 
még ennek ellenére is stabil maradt. Nem mondható el ez mindenkiről, majd hoznék néhány 
példát is néhány városból, hogy ki hogy reagált a veszélyhelyzetre. Védekezési alapot hoztunk 
létre a védekezési költségekhez, de erről az előbb már beszéltem Önöknek. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Mint említettem adományokat is kaptunk. Adományokat a kaposváriaktól, kaposvári 
magánszemélyektől és a kaposvári cégektől. Pénzbeli adományként több mint 13 millió forint 
jött eddig be a védekezési számlánkra, 20 magánszemély és 10 gazdasági társaság volt az, aki 
adományokat biztosított számunkra és természetesen ezen felül pénzbeli adományokon 
túlmenően természetbeni adományokat is kaptunk, beszéltem már a maszkokról, beszéltem már 
a védőfelszerelésről. Nem csupán a mi adományszámlánkra érkeztek adományok, több 
kaposvári közvetlenül a kórházat kereste meg ezzel, legutóbb a Videoton egészség megőrzését 
szolgáló gépet adományozott mind a kaposvári, mind a marcali kórháznak. De ide sorolhatnám 
az Ökomenikus Segélyszervezetet is, amely pedig egy fertőtlenítő készüléket adott át és sok 
ilyen van. Tisztelt hölgyeim és uraim pénzbeli adományt kaptunk Borhi Zsombortól, 
Raskoványi Gyulától, Sárközi Esztertől, Dér alpolgármester úrék családjától, dr. Szabados 
Bálinttól, polgármester is kötelességének érezte, Koritár Hajnalkától, Szalay Szilvesztertől, 
Szabó Fogaskerék Kft-től, MCM Diamant Női Röplabdaklubtól, Füredi Részönkormányzat, 
Dombai József, Feketéné Póré Mária, a FIDESZ-es képviselőknek hálásan köszönöm, nem 
sorolom fel mindőjüket, hogy pénzügyi adományt adtak. Horkuc Kft-től, a Benedek Generál 
Kivitelező Kft-től, jegyző úr családjától, Szirják Imrénétől, Kovács Katalintól, Szekeres-Marnó 
Alántól, Gyarmati Lajostól, Kaposvári Polgárért Egyesülettől, Szolidaritási Alapítványtól, dr. 
Pintér Rómeó képviselő úrtól, Vadkapos Kft-től, Korona Investtől, Rosta István bizottsági 
képviselő úrtól fontosnak tartottam felsorolni őket. Nekik más formában is meg fogom 
köszönni, de hálásan köszönöm mindannyiuknak, hogy ezt a lehetőséget biztosították 
számunkra. Így védekeztünk mi, tisztelt hölgyeim és uraim, de az ember mindig tanul, 



11 

 

legalábbis én olyan vagyok, hogy tanulok az esetleges rossz példákból és a jóból is. A jókat 
alkalmazom, a rosszal pedig arra ösztökélem magam, hogy nehogy elkövessük együtt. Voltak 
rossz példák, néhány várost felsorolnék Önöknek és nem politikai színben akarom én ezt 
feltüntetni tisztelt hölgyeim és uraim, de sajnos ezek a városok vezetése, képviselő-testülete 
más gondolkodással rendelkezik és ez nem jó. Több polgármester kollégámmal is beszéltem, 
voltak, akik úgy reagáltak a veszélyhelyzetre, hogy felfüggesztették a településükön a 
beruházásokat, elbocsájtottak és bért csökkentettek. Na, most ez normális Önök szerint? 
Normális Önök szerint az, hogy úgy reagáljunk a bajra, hogy egyből az jusson eszünkbe, ami 
2010 előtt sajnos gyakran eszükbe jutott az ország irányítóinak, hogy megszorítok és leépítek? 
De látható volt, hogy ez nem vezet eredményre és mégis voltak ilyen példák. Budapestről nem 
beszélek, mert az tragédia úgy, ahogy van, de Erzsébetvárosban csökkentették az óvónők 
fizetését, Miskolcon a fizikai dolgozók bérét csökkentették, Ózdon 25 %-kal csökkentették az 
óvodában, a kulturális ágazatban, a sportban dolgozó önkormányzati alkalmazottak fizetését. 
Hódmezővásárhelyen 300 dolgozón spórolt az önkormányzat 25-50 %-os bércsökkentéssel, 
Siófokon csökkentették a dolgozók munkaidejét, így a fizetését is, Baján elbocsájtottak 
embereket, csökkent a munkaidő, Vácon fizetés nélküli állásidőre küldtek, Pécsen óvodák, 
bölcsődék dologi kiadásait vonták el és csak néhány dolgot soroltam fel ezek közül. Ezt csupán 
azért mondtam Önöknek, hogy nem tudjuk mi vár még ránk, azt a jó Isten tudja egyedül. Azért 
hoztam ezt fel példaként, hogy akkor, amikor döntéseket hozunk, két dolog mindig legyen a 
fejünkben. Két dolog biztosítása a legfontosabb ebben a városban, hogy az emberek dolgozni 
tudjanak és egészségesek maradjanak. Ha baj van nem az az első dolgom, hogy kirúgunk 
embereket, mert nem tudjuk miből fizetni a bérüket. Dehogy nem tudjuk! Elő kell teremteni 
másból, lemondunk másról. De arról nem szabad, hogyha a lehetőséget vesszük el tőle, vagy 
ha az egészségéről van szó, ezek nem jó példák. Lassan beindul az élet tisztelt hölgyeim és 
uraim, a piac már korlátozások nélkül használható, a fürdő is kezdett elindulni, a gyógyászatot 
elindítottuk a múlthéten talán, a 65 év feletti idősek is mehetnek kezelésre már. A kulturális 
intézményeink is folyamatosan megnyitottak, vagy megnyitnak az elmúlt időszakban, 
ügyfélfogadásunk visszaállt a helyi rendszerben. Kárpáti Tímea képviselő asszonynak nagyon 
szépen köszönöm, hogy szervezésével mosolyt hozott az embereknek az arcára a legnehezebb 
időszakban is. A Csiky Gergely Színház színészeivel, művészeinkkel szervezett a város több 
pontján erkélykoncerteket, hangversenyeket. Nagyon szépen köszönöm képviselő asszony! De 
tisztelt hölgyeim és uraim fellélegezhetünk, de ugyanakkor ébernek kell továbbra is maradnunk. 
Addig, amíg nálunk nyugalom kezd kialakulni a világban közel sem mondható ez el, nézzék 
csak a híreket. Nézzék meg Németországot, milyen könnyen előjöhet újból a baj. Ezért a 
figyelmünk nem lankadhat, de ez az időszak, amit mögöttünk hagytunk azzal, hogy kevés volt 
a megbetegedésünk és egyetlen egy embert sem veszítettünk el koronavírustól ez azt hiszem, 
értékeli az elvégzett munkát. Kedves kaposváriak köszönöm mindnyájuknak, hogy ilyen 
sikerekről számolhattam be. Nem mindig adatik meg, hogy tanulságot tudjunk leszűrni egy 
rövid időszakról, valamivel több mint három hónapról. Önök is láthatták, hogy rengeteg tudást, 
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk össze, de egy felülírt mindent, az ha közösen akarunk 
valamit, akkor az sikerként manifesztálódik, ha közösen állunk neki és végrehajtjuk. Köszönöm 
szépen még egyszer mindnyájuknak! Ha van kérdésük, természetesen állok rendelkezésükre.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes képviselő köszönetét fejezte ki a kaposváriaknak, hogy ezekben a nehéz 
időkben a járvány, és a veszélyhelyzet alatt helytálltak, betartották a szabályokat és sikerült 
nagyobb veszteségek nélkül átlendülniük ezen. Kérdése volt, mi indokolta azt, hogy néhány 
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nappal a veszélyhelyzet felfüggesztése előtt, és néhány nappal a Közgyűlés összehívása előtt 
döntött polgármester úr a 2020-as költségvetésről és a sporttámogatásokról? 
 
Szita Károly polgármester egyszerű az oka, a városnak működni kell. Nem a költségvetésről, 
hanem annak módosításáról döntött. Felelőssége tudatában felvállalta ezeket a döntéseket, de 
nem úgy, hogy ne kérdezte volna meg a képviselőket, mert veszélyhelyzet idején nem lehetett 
Közgyűlést összehívni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok köszönetét fejezte ki minden kaposvárinak azokért az 
erőfeszítésért és lemondásokért, amit tettek annak érdekében, hogy átvészeljék ezt a rendkívüli 
helyzetet. Bízik benne, hogy többször nem fog elérkezni ilyen válsághelyzet, ezért javasolta, 
hogy ne csak a szavak szintjén mondjanak köszönetet, hanem a napirend lezárása után néhány 
másodperces felállva tapsolással tapsoljanak meg minden kaposvárit, aki erőfeszítéseivel 
hozzájárult ehhez a sikeres védekezéshez. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, kiderült, hogy az önkormányzatok nélkül 
nincs hatékony védekezés az országban és ez a mindennapi életre is vonatkozik. Tartalékképzés 
önkormányzati szinten nagyon jól jelentkezett, a veszélyhelyzet indulásakor az országnak 
komoly problémái voltak a védőeszközökkel. A háziorvosi rendelőkben és praxislaborban 
célszerűnek tartaná, hogy helyben is legyen tartalék, amihez azonnal hozzá tud nyúlni az orvos, 
akár a Humánszolgáltatási Gondnokság ellenőrizhetné ennek a meglétét havonta. Javasolta, 
hogy a határozati pont szintjén is jelenjen meg a köszönetnyilvánítás, azoknak a polgároknak, 
akik a járvány idején a védekezésben részt vettek, illetve kockázatot vállaltak polgártársaik 
segítése érdekében.   
 
Kárpáti Tímea tanácsnok köszönetét fejezte ki a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
dolgozójának, akik biztosították a város működését ebben a helyzetben is. Véleménye szerint 
olyan munkát végeztek, ami példaértékű. Emellett a Szociális Gondozási Központ valamennyi 
tagjának köszönte a munkáját. Köszönte azoknak a művészeknek, akik a város polgárait 
összesen 78 alkalommal, 65 helyszínen, 2,5 hónap alatt folyamatosan szórakoztatták. 
Beszélnek a második hullámról, azt gondolja, hogy mindenki a saját otthonában lehet a 
legbiztonságosabban. Kaposvár az otthonuk, élvezzék Kaposvár szolgáltatásait, a helyi 
termékeket, használják ki az itt nyújtott szolgáltatásokat, ezzel is megerősítve a helyi 
gazdaságban résztvevőket. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok azoknak a kaposvári polgároknak a köszönetét 
szeretné eljuttatni mindenkihez, akik szájmaszkot kaptak, akik csomagot kaptak. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket. A határozati javaslat módosítását 
javasolta dr. Nadrai Norbert József képviselő javaslata alapján, kérte, hogy szavazzanak erről. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5052   Száma: 20.06.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat módosításáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5053   Száma: 20.06.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az előterjesztés határozati javaslatáról, kiegészítéssel együtt az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
49/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 
veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről valamint az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári polgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elleni védekezésben, illetve 
következményeinek elhárításában részt vettek és egészségügyi kockázatot vállaltak 
polgártársaik segítése érdekében, továbbá Kaposvár minden polgárának, akik 
fegyelmezett magatartásukkal hozzájárultak a járvány terjedésének visszaszorításához. 

 
 
Szita Károly polgármester felkérte dr. Pintér Rómeó tanácsnokot vezényelje a tapsot a 
Közgyűlésben, köszönetük kifejezéseként. 
 
 

-----2. Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő 
betöltéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester javaslatot tett arra, hogy Dér Tamás alpolgármester úr főállású 
alpolgármesterként folytathassa tovább a munkáját, attól az időponttól számítottan, amikor a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola új szervezeti struktúráját bejegyzik a cégbíróságon. 
Alpolgármester úrtól azt kérte, hogy az országban sok mintát nézzen meg, hogy egy hatékony 
sport üzemeltetési struktúra kialakítására nyíljék lehetőségük, mert nagyon sok új 
sportlétesítményt építettek. A jelenlegi rendszerben nem tudnak eléggé bevétel orientáltak 
lenni, hogy működőképesek legyenek és maradjanak. Az esetek 90 %-ban gazdasági társasági 
formában működik maga a létesítmény fenntartás. Mivel mindkét munkakör teljes embert 
igényel – köszönetét fejezte ki Dér Tamásnak, hogy közvetlen igazgatóként irányította a sportot 
– arra kérte, hogy főállású alpolgármesterként tegye ezt meg és dolgozzon mellette.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az elmúlt 30 év alatt két főállású közgyűlési tagsággal 
rendelkező alpolgármestere volt-e a városnak? Ha ez kialakul mi lesz a feladatmegosztás a két 
alpolgármester között? Közgyűlési tagsághoz kötött az olyan helyettesítés, ami a Közgyűlést 
érinti, ki hívhatja össze a Közgyűlést, kit nevez meg erre polgármester úr? Költségvetési 
hatására vonatkozó utalás szerepel csak az előterjesztésben, mivel döntenek még egy 
alpolgármesteri pozícióról ma, összesen ez mennyibe kerül havi, illetve éves szinten? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, nem változik a struktúra, Borhi Zsombor 
alpolgármester a polgármester általános helyettese. Ő az, aki a polgármester távollétében dönt, 
emellett kiemelten a gazdasági ügyekért felelős. Dér Tamás alpolgármester pedig ugyanazt a 
szakterületet irányítja, most már teljes állású munkakörben, levéve az intézményvezetői 
felelősséget, amit korábban intézményvezetőként betöltött. Nem fog többe kerülni ez a 
struktúra, mivel egy fizetést vesz majd fel alpolgármester úr.  
 
 

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

#: 5054   Száma: 20.06.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
  
 
50/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az alpolgármesteri tisztség 
foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
Dér Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségét 2020. augusztus 1. napjától 
foglalkoztatási jogviszonyban tölti be azzal, hogy az illetményére és költségtérítésére a 
112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat vonatkozik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  

dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2020. július 31. 
 
 

-----3. Előterjesztés a kaposvári sportlétesítményeket működtető gazdasági társaság 
alapításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, elsőként a sportlétesítményeknek alakul 
ki egy üzemeltetője, egy sportlétesítményeket üzemeltető gazdasági társaság. Ebbe kerül be az 
RG csarnok, a sportcsarnok, a sportaréna, a jégcsarnok, a Judo csarnok, az atlétika pálya, az 
asztalitenisz csarnok. Nem kizárt, hogy a labdarúgó pályák is ide fognak tartozni. Ezt 
hatékonyan kell üzemeltetni és bevételt kell szerezni az üzemeltetés kapcsán. Ki kell 
használniuk azt az előnyt, amit eddig a sportegyesületekre bíztak és nem erre használták, hogy 
TAO-ból bérleti díjat fizessenek, mindenhol így működik Magyarországon. Hatékonyan kell 
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üzemeltetni ezeket a létesítményeket egyrészt, a másik oldalról gazdálkodni kell ezekkel a 
létesítményekkel. A rangsort figyelembe véve, hogy első a sport és azt követően következhet 
bármi, de bevételt kell termelnie, a Kaposvári Közszolgáltató Holding egyik gazdasági 
társasága lenne. A Sportiskolát jelenlegi formájában működtetnék, de felmerült egy javaslat, 
hogy történjen meg annak is a gazdasági integrációja. Megvizsgálják, hogy tudják a 
leghatékonyabban a sportlétesítmények működtetésére, fenntartására igénybe venni a 
Sportiskola által adott TAO-t, úgy hogyha külön van, vagy úgy hogy ennek az integrációnak a 
része. Jelenleg amellett szóltak érvek, hogy hagyják ki, mert hatékonyabban tudják a TAO-t 
bevonni a nagy rendszer működtetésére. Ha az ellenkezője igazolódik be, akkor új előterjesztés 
keretében megtárgyalják.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a közalkalmazotti státusz megszüntetése után 
munkavállalói státusz lesz, ez a jogviszony változás mennyiben érinti a munkavállalókat? 
 
Szita Károly polgármester úgy ahogy a Városgondnokságot érintette. Át kell, hogy vegyenek 
mindenkit, azt követően a Munka Törvénykönyve szabályozza a munka-jogviszonyt. Jegyző úr 
kedden értekezletet tart nekik és elmondja pontosan.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok feladatok között lesz a rendezvényszervezés, versenyszervezés, 
melyet nagyon fontosnak tart. Az a célszerű, hogy a sportingatlanok használatban menyjenek 
tönkre, természetesen minél később. Fontosnak tartaná, hogy a Kft. a sportegyesületekkel 
együtt profiknak, nem profiknak, korosztályos sportolóknak helyi, regionális, országos 
versenyeket szervezzenek, minél többet. Szükségesnek tartaná, hogy az ügyvezető majd stábon 
belül hozzon létre csoportot, vagy főállású személyt állítson be, aki kimondottan csak 
rendezvény és versenyszervezéssel foglalkozik. Ehhez sok sikert és sok mozgást kívánt a Kft. 
leendő ügyvezetőjének.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a határozati javaslat 4.) pontjának első mondatára 
vonatkozóan, javasolta annak törlését, mivel korábban volt költségvetési módosítás, amellyel 
összegeket utaltak át a Holdingnak. Véleménye szerint nem okoz problémát a Holdingnak a 3 
millió forintos bejegyzéssel járó költségek megfizetése 
 
Szita Károly polgármester ha képviselő úr azt gondolja, hogy a Kaposvári Közszolgáltatási 
Holding nyereséges és nem az önkormányzat pénzéből él, akkor óriásit téved. A Holding 
struktúrának nem az volt a lényege, hogy majd ellátja a közszolgáltatásokat, hanem az volt a 
lényege, hogy kevesebb önkormányzati támogatással tudják működtetni a közszolgáltatást, 
mint amit a Holding struktúra előtt működtettek. Véleménye szerint maradjon változatlanul a 
határozati javaslat.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5055   Száma: 20.06.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 31.25 27.78 
Nem 11 68.75 61.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5056   Száma: 20.06.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári sportlétesítményeket 
működtető gazdasági társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1. A Közgyűlés 2020. augusztus 1-ei hatállyal módosítja a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola alapító okiratát, az intézmény módosító okiratát elfogadja. Felkéri a Jegyzőt, 
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Csillag Gábor jegyző  
   Dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2020. augusztus 1. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a városi sportlétesítmények (Körcsarnok, Kaposvár 
Aréna, RG-csarnok, Asztalitenisz-csarnok, Jégcsarnok, Műanyag borítású atlétikai pálya, 
Judocsarnok, Kajak-kenu evezős tanmedence, Labdarúgópálya (műfüves kispálya)) 
üzemeltetéséről gazdasági társasági formában, közfeladat-ellátási szerződés megkötésével 
kíván gondoskodni, amely feladatok átvétele kapcsán szükséges intézkedések megtételére 
és a közfeladat ellátásához kapcsolódó szerződés megkötésére felelősként a Kapos Holding 
Zrt-t jelöli ki. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közfeladat-ellátási szerződés 
aláírására, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 

  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Gombos Attila elnök-vezérigazgató 
    Balogh Beáta igazgató   

Határidő:  2020. augusztus 1. 
 

3. A Közgyűlés a sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak gazdasági társasági formában 
történő további ellátása miatt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 25 fő közalkalmazotti 
álláshelyét 2020. július 31.-ével megszünteti. A megszűnést követő nap a 25 fő átvételével 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó 
gazdasági társasággal, mint munkáltatóval munkaviszony létesül.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Gombos Attila elnök-vezérigazgató  
   Balogh Beáta igazgató  
   Dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:   2020. július 31. 
 

4. A Közgyűlés a Kapos Sport Nonprofit Kft. gazdasági társasági bejegyzésével és 
alapításával kapcsolatos költségek fedezetére 3.000 e Ft-ot biztosít a Kapos Holding Zrt. 
részére a 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
A Közgyűlés megbízza a Kapos Holding Zrt. elnök vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a 
Kapos Sport Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzésről. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Gombos Attila elnök-vezérigazgató  
   Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2020. augusztus 1. 

 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetéséről és a magasabb vezetői beosztásának ellátására 

vonatkozó pályázati kiírásáról----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, a határozati javaslatból törölni „Amennyiben 

a Közgyűlés Dér Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester esetében az alpolgármesteri 

tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről döntött” szövegrészt, mert döntöttek 
már. 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 
Szita Károly polgármester a képviselő úr módosító indítványát támogatja, hisz okafogyottá 
vált. Kérte erről a módosításról szavazzanak. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5057   Száma: 20.06.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5058   Száma: 20.06.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és a magasabb vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetője, Dér 
Tamás közalkalmazotti jogviszonyát 2020. július 31. napján közös megegyezéssel 
megszünteti. A Közgyűlés a közalkalmazott jogviszonyának megszűnéséig ki nem adott 
szabadságának megváltásához várhatóan szükséges 1.975.466,-Ft előirányzatot az általános 
működési célú tartalék keret terhére az intézmény részére a tényleges szabadságmegváltás 
összegének megfelelően biztosítja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2020. július 31. (előirányzat biztosítása) 

2.) A Közgyűlés megköszöni Dér Tamásnak, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
vezetőjének az intézmény élén és a város sportéletében végzett tevékenységét. 

 
3.) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – 

beosztásának ellátására vonatkozó pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 
 

 
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

pályázatot hirdet 
 

a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának  

ellátására 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő 
kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: sportmunkatárs 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre 
szól, 2020. október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola – Kaposvár, Arany J. u. 97. 
 
A munkakörbe tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
Meghatározza és irányítja a Sportiskola szakmai munkáját. Felügyeli és irányítja a Sportiskola 
szakosztályaiban sportoló gyermekek edzés- és versenyrendszerét, közreműködik edzőtáborok, 
nyári napközik, diák szabadidős sportesemények, a városi diákolimpiai versenyek 
szervezésében, lebonyolításában.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a testnevelés és a sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
 
1. szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; 
2. fennálló vagy a megbízással egyidejűleg sportmunkatárs munkakörben létesített, teljes 

munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására 

megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető); 
3. a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel; 
4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 

bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény 
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, 
hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló vezetési program, 
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 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 végzettséget, esetleges szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyével kapcsolatos döntéssel összefüggő 
testületi üléseken (Közgyűlés, Ifjúsági és Sportbizottság) kívánja -e zárt ülés tartását. 

  
A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. augusztus 17. 
 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást dr. 
Gróf Regina irodavezető nyújt a (82) 501-540-es telefonszámon. Az intézmény megismerésével 
kapcsolatban a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részéről Pintér Andrea gazdasági 
vezető áll a pályázók rendelkezésére (82) 410-582-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a 
borítékon feltüntetve a „Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetői pályázat” megjelölést. 
A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, 
sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a 
human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Ifjúsági és Sportbizottsága hallgatja meg rendkívüli ülésén. Ezt követően dönt Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.szeptember 24-i munkaterv szerinti ülésén a megbízásról. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 24. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2020. július 3-tól 2020. augusztus 17-ig 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 3. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2020. július 3. (pályázat megjelentetése) 
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-----5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének a piac működésére 
és látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020.(III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt című 
18/2020.(V. 4.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet kell hatályon 
kívül helyezniük. Kérte továbbra is, aki piacra megy, zárt térben vegye fel a maszkot. A piac 
vezetőjét pedig Kovács Katalin igazgató asszonyon keresztül arra kéri, ha lakosságtól 
megkövetelik, hogy a csarnokban maszkot viseljenek, akkor az árusokon is legyen. 
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5059   Száma: 20.06.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2020.(VI.29.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének a piac 
működésére és látogatására vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt című 
18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozatának módosításáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5060   Száma: 20.06.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
53/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 4. pont E/alpontjában a Kaposvár Jégcsarnok Kft. elnevezést 
Kaposvári Parkolási Kft-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő  2020. augusztus 1. 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 4. pont L/alpontjában a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. elnevezést Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő  2020. augusztus 1. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati határozat 4. pontját az alábbi M/ alponttal egészíti ki: 
 
„M/ Kapos Sport Nonprofit Kft. (2020. augusztus 1-től) 
 
1. Dér Tamás 

 
2. Oláhné Pásztor Andrea 

 
3. Péter Attila” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő  2020. augusztus 1. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 9. pont F/ alpontját úgy módosítja, hogy a "Csiky Gergely 
Színházért" Közhasznú Alapítvány kuratóriuma elnökének dr. Pintér Rómeó helyett Bakos 
– Kiss Gábort delegálja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő  2020. augusztus 1. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 9. pont G/ alpontját akként egészíti ki, hogy a kuratóriumi tagok 
közé Géger Melindát delegálja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő  2020. augusztus 1. 
 
 

-----7. Előterjesztés kulturális intézmények alapító okiratának módosításáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester strukturális átalakításoknak az idejét élik és ebben benne lesz a 
kultúra is. Az ősz tájékán tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kultúra menedzselése a 
jelenlegi struktúránál lehet-e hatékonyabb. Ezzel kapcsolatban még folynak a tárgyalások. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kulturális intézmények átalakításánál a helyi 
érdekképviseleti szervezetekkel volt-e egyeztetés, tájékoztatás még a parlamenti döntést 
megelőzően? 
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dr. Csillag Gábor jegyző a jogszabály egy határidőt ír elő, hogy hogyan kell, és meddig kell a 
szakszervezetekkel tárgyalni. Ez a törvény hatálybalépése után július 1. és augusztus 1-je között 
kell meglenni, erre még nem került sor.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok a kulturális struktúra átalakításáról mikor lehet többet megtudni? 
 
Szita Károly polgármester ha lesz olyan információ, amit a képviselőkkel meg tud osztani, 
akkor szívesen. Az egész struktúrának az a lényege, hogy hogy lehet a szinergiákat még 
hatékonyabban kihasználni, ami jelen pillanatban a kaposvári kultúrában bent vannak, amely 
hatékonyabb működési feltételt is biztosít.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5061   Száma: 20.06.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
54/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központ alapító okiratát 2020. november 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:  

a) Az alapító okirat 1.2.2. pontja – a költségvetési szerv telephelyei – helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kaposszentjakabi Művelődési 
Ház 

7400 Kaposvár, Pécsi u. 126. (hrsz.: 
3130/1) 

2 
Toponári Művelődési Ház 7400 Kaposvár, Mikes Kelemen u. 45. 

(hrsz.: 13018)  
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3 
Töröcskei Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Harang u. 1. (hrsz.: 

16270)  

4 
Répáspusztai Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Répáspuszta 24. (hrsz.: 

13939)  

5 
Kaposfüredi Művelődési Ház 7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 172/B 

(hrsz.: 15266) 

6 
Szivárvány Kulturális 
Központ 

7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 1. 
(hrsz.: 82/8) 

7 
Tüskevári Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Hajnóczy József u. 15. 

(hrsz.: ) 

8 
Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Pécsi u. 52. (hrsz.: 

2851/3) 

 

b) Az alapító okirat 4.3. – A költségvetési szerv alaptevékenysége – pontja helyébe 
az alábbi szövegrész kerül: 

„4.3.1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 
4.3.2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
4.3.3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
4.3.4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása, 

4.3.5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

4.3.6. a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

4.3.7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 
 

c) Az alapító okirat 4.4. pontjában a költségvetési szervnél alkalmazott kormányzati funkciók 
közül az alábbiakat töröljük: 

 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

041232 Start munkaprogram – téli közfoglalkoztatás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

 

d) Az alapító okirat 4.4. pontjában a költségvetési szervnél alkalmazott kormányzati 
funkciókat az alábbiakkal egészítjük ki: 

„ 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és 
vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életminőségét segítő programok, támogatások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 
programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő 
tevékenységek, programok 

„ 

e) Az alapító okirat 4.5. – a költségvetési szerv illetékessége, működési területe – pontja 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe 

„Kaposvár és Somogy megye közigazgatási területe.” 
 

f) Az alapító okirat 5.1 – a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje – pontja helyébe 
az alábbi szöveg kerül: 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
„A költségvetési szerv vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális 
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. 
törvény alapján nyilvános pályázat kiírásával bízza meg.” 

 

g) Az alapító okirat 5.2 pontja – a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„ 
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foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

2 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

3 
Megbízási 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

„ 

h) Az alapító okirat 5.3. – a költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése – pontja 
törlésre kerül. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

Határidő:            2020. szeptember 1. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ alapító okiratának módosítását a 2/2020MO módosító okiratban 
foglalt változásokkal jóváhagyja. 

 

Felelős:                Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Határidő:             2020. szeptember 1. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratát 2020. november 1-től az alábbiak szerint 
módosítja: 

a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba. Ezeket a módosító okirat nem 
tartalmazza: 

o a költségvetési szerv megnevezése, rövidített neve: a régi alapító okirat 1.1. 
pontja helyett az új formanyomtatvány 1.1.1. és 1.1.2. pontja, 

o a költségvetési szerv székhelye: a régi alapító okirat 1.2. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.3.1. pontja, 

o a költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: a régi alapító okirat 4. 
pontja helyett az új formanyomtatvány 3.3. pontja, 

o a költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: a régi alapító okirat 6. pontja helyett az új formanyomtatvány 
3.2. pontja, 

o a költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a régi alapító okirat 
7. pontja helyett az új formanyomtatvány 4.4. pontja, 
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o a költségvetési szerv irányító/felügyeleti szervének megnevezése és 
székhelye: a régi alapító okirat 9. pontja helyett az új formanyomtatvány 
2.1.1. és 2.1.2. pontja, 

o a költségvetési szerv fenntartójának megnevezése és székhelye: a régi 
alapító okirat 9. pontja helyett az új formanyomtatvány 2.2.1. és 2.2.2. 
pontja 

b.) Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratát a következők szerint 
adom ki:” 

c.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.2. A költségvetési szerv idegen 
nyelvű megnevezése pontjába az alábbi szövegrész kerül:  

1.2.1.angol nyelven: Rippl-Rónai Museum 

1.2.2.német nyelven: Rippl-Rónai Museum 
d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.3.1. – a költségvetési szerv 

telephelyei – pontjába (a régi alapító okirat 1.3. pontja) az alábbi szöveg kerül: 
„ 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Rippl-Rónai Emlékház és 
Látogatóközpont 

7400 Kaposvár, Fodor József utca 35. 

2 Szentjakabi Bencés Apátság Romkert 7400 Kaposvár, Várdomb hrsz.: 17099 

3 
Vaszary Emlékház 7400 Kaposvár, Zárda utca 9. hrsz.: 

230/A/1 

4 Fekete István Látogatóközpont 7400 Kaposvár, hrsz.: 0446/2 

5 Iroda, gyűjteményi raktár és műhely 7400 Kaposvár, Fő utca 101. 

6 
Régészeti raktár 7400 Kaposvár, József Attila köz, 

Garázssor 

7 Gyűjteményi raktár 7400 Kaposvár, Petőfi Sándor utca 33. 

8 Régészeti raktár 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67–69. 

9 Régészeti bázis 8693gyeltóti, Zrínyi Miklós utca 60. 
„ 

e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.3. – a költségvetési szerv 
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése – pontja (a régi 
alapító okirat 5. pontja) kiegészül az alábbi kormányzati funkciószámokkal: 

„ 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 

15 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás  
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18. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
„ 

f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.1. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási rendje pontjába (a régi alapító okirat 11. pontja) az 
alábbi szövegrész kerül: 

 
„A költségvetési szerv vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján nyilvános pályázat kiírásával bízza 
meg. 
A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum 
vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért 
felelős miniszter egyetértése szükséges.” 

g.)Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. A költségvetési szervnél 
alkalmazásban álló személyek jogviszonya pontjába (a régi alapító okirat 12. 
pontja) az alábbi szövegrész kerül: 

„ 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

2 

 

Közfoglalkoztatott 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról, 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 
Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 
„ 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2020. november 1. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának módosítását a 3/2020MO módosító 
okiratban foglalt változásokkal jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:   2020. november 1. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei 

és Városi Könyvtár alapító okiratát 2020. november 1-től az alábbiak szerint módosítja: 
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a) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba. Ezeket a módosító okirat nem 
tartalmazza: 

o a költségvetési szerv székhelye: a régi alapító okirat 1. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.3.1. pontja, 

o a költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: a régi alapító okirat 5. pontja helyett az új formanyomtatvány 
4.2. pontja, 

o a költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a régi alapító okirat 
7. pontja helyett az új formanyomtatvány 4.5. pontja, 

b.) Az alapító okirat módosítással a régi alapító okirat 9. A költségvetési szerv szakmai 
besorolása, és a 12. A költségvetési szerv jogutódlása pontjai törlésre kerülnek. 

c.) Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Takáts 
Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint 
adom ki:” 

d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.1. A költségvetési szerv 
megnevezése, rövidített neve pontjába az alábbi szövegrész kerül: 

„ 
1.1.1. megnevezése: Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi 

Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Takáts Gyula Könyvtár” 

e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.2. A költségvetési szerv idegen 
nyelvű megnevezése pontjába az alábbi szövegrész kerül:  

„ 

1.2.1. angol nyelven: Gyula Takáts City & County 
Library 

1.2.2. német nyelven: Gyula Takáts Komitats- und 
Stadtbibliothek” 

 
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.3.2. – a költségvetési szerv 

telephelyei – pontjába (a régi alapító okirat 1.3. pontja) az alábbi szöveg kerül: 
„ 

„ telephely megnevezése telephely címe 

1 Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 7400 Kaposvár, Honvéd u. 1.” 

„ 

g.) Az új formanyomtatvány 3.1. – a költségvetési szerv irányító szervének megnevezése 
és székhelye – pontjába (a régi alapító okirat 8. pontja) az alábbi szövegrész kerül: 

3.1.1 megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

h.) Az új formanyomtatvány 3.2. – a költségvetési szerv fenntartójának megnevezése és 
székhelye – pontjába (a régi alapító okirat 8. pontja) az alábbi szövegrész kerül: 

3.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

i.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.1. – a költségvetési szerv 
közfeladata – pontjába (a régi alapító okirat 2. pontja) az alábbi szöveg kerül: 

„a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 55. § 
(1) bekezdése, valamint a 65. § (2) és a 66. § alapján a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása. A 
könyvtár a 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet alapján az ODR keretében 
működő, szolgáltató megyei hatókörű városi könyvtár.” 
 

j.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.3. – a költségvetési szerv 
alaptevékenysége – pontjába (a régi alapító okirat 3. pontja) az alábbi szöveg kerül: 

„A Kult. tv. 55. §-ban és 66. §-ban meghatározott feladatok ellátása. A megyei 
hatókörű városi könyvtári tevékenység szervezése, végzése. 

• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

•  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 
és szolgáltatásairól, 

• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
• biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
• a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
• segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 
lehetőségét, 

• kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
• tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
• a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi. 
• ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét 

feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 

• szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 

• végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári 
ellátását, 

• a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 

• szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 

• végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, 

• működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, 
információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás 
kiterjesztésében, 

• megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri 
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rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése 
szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen. 

• koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot 
tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános 
könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében 
meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében 

• koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 

• ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 
kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott 
feladatokat, 

• évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával 
kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő 
városi könyvtárak könyvtárosai számára, 

• ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

• elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési 
könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét. 

A fenti feladatokon túl a Kult. tv. 65. § (2)-ben foglaltak szerint 
• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
• szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
• gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt.” 

 
k.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.4. – a költségvetési szerv 

alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése – pontjába az alábbi 
kormányzati funkciószámokat tartalmazó táblázat kerül (a régi alapító okirat 4. 
pontja): 
„ 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

041231 Rövid távú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
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082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életminőségét segítő programok, támogatások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok 

„ 
l.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.1. A költségvetési szerv 

vezetőjének megbízási rendje pontjába (a régi alapító okirat 11. pontja) az alábbi 
szövegrész kerül: 

„A költségvetési szerv vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
2020. évi XXXII. törvény alapján nyilvános pályázat kiírásával bízza meg. A 
Kult. tv. 68. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár 
vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért 
felelős miniszter egyetértése szükséges.” 

m.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. A költségvetési szervnél 
alkalmazásban álló személyek jogviszonya pontjába (a régi alapító okirat 10. pontja) 
az alábbi szövegrész kerül: 

„ 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

2 

 

Közfoglalkoztatott 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról, 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 
Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

„ 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2020. november 1. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei 
Hatókörű Városi Könyvtáralapító okiratának módosítását a 4/2020MO módosító 
okiratban foglalt változásokkal jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:   2020. november 1. 

 
 
Szita Károly polgármester azzal, hogy az ellenzéki képviselők nem fogadják el az 
előterjesztést arra biztatnak, hogy ne legyenek jogkövetők. Ezzel a szavazással a parlament által 
hozott döntést nem akarják betartani.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi felhívta polgármester úr figyelmét, hogy az 
önkormányzati törvény nem teszi lehetővé, hogy a képviselők szavazását utána minősítse az 
előterjesztő. A döntést a Közgyűlés hozza, kérte, hogy a döntések után már ne minősítsen. 
 
Szita Károly polgármester alapvetően hoztak egy olyan döntést, amely arra biztatja a 
képviselőket, hogy szegje meg a Parlament által hozott döntést és törvényt.  
 
 
-----8. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat 2020. évi gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5062   Száma: 20.06.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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55/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2020. 
évi gördülő fejlesztési tervének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 
 
1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-

20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2020. évre vonatkozó módosított 
gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező, az előterjesztés 4. mellékleteként benyújtott 
beruházási, felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           2020. július 30. megállapodás aláírására 
 
 
2. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszernek 2011. évi 
CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2020. 
évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező az előterjesztés 5-
6.mellékleteként benyújtott beruházási, felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           2020. július 30. megállapodás aláírására 
 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 1.-2. 

mellékletként csatolt 2db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz” és a „28. Kaposvár szennyvíz”  közműrendszerekre vonatkozóan 
aláírja, annak érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a 1-2. pontokban szereplő gördülő fejlesztési 
terveket az elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
     Határidő:           2020. július 30. megállapodás aláírására 
 
 
4. A  Közgyűlés a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz”, „28. Kaposvár 

szennyvíz” és a „40.Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz” 
víziközmű-rendszerek bérleti üzemeltetése után 2020 évben együttesen megfizetendő díjat 
150 000 e Ft. +ÁFA összegben határozza meg. A  víziközműrendszerek  bérleti-üzemeltetési  
díjának  2020  évi megfizetéséről    KAVÍZ  Kaposvári  Víz -és  Csatornamű  Kft-vel  
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kötendő,  az előterjesztés  3.  melléklete  szerinti  megállapodás módosítást  jóváhagyja.  
Felhatalmazza  a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
    Felelős:        Szita Károly polgármester 
    Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

Szaka Zsolt István ügyvezető 
    Határidő:                 2020. június 30. megállapodás aláírására 
 
 

-----9. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester ugyanannyi óvodai csoporttal számolnak, mint amilyen a 
2019/2020-as nevelési év volt, gyakorlatilag nincs változás. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a születéskori adatok alapján az óvoda kötelezettség 
figyelembe véve hány gyermek beiratkozása volt várható és mennyi volt a tényleges szám? 
Hány gyermeknél jelezték a szülők, hogy külföldön kívánják őket óvodába járatni? 
 
Szita Károly polgármester nincs ilyen statisztikájuk, 2200 férőhelyük van, ami be fog telni, 
mint ahogy az eddigi években is. A 80 %-os telítettség nyár végére el fogja érni a 100 %-ot úgy, 
hogy kihasználják óvodáik jelentős részében a maximális 25 fős csoportlétszámot. 
Kisgyermekek tekintetében új beruházásra készülnek az Irányi Dániel utcában. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5063   Száma: 20.06.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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56/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2020/2021-es nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi 
Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi 
Sándor Központi Óvodában a 2020/2021-es nevelési évben összesen 81 óvodai csoportot indít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2020. augusztus 15. 
 

2. A Közgyűlés a 2020/2021-es nevelési évre az óvodák nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 

    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2020. szeptember 01.  
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3.  A Közgyűlés úgy határozott, hogy a nyári napközis tábort 7 hetes időtartamra szervezi meg, 

melyhez a szükséges 5 167 719 Ft pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletének céltartalékában e célra elkülönített 3 000 000 Ft-os keret, valamint a különbözetet 
2 167 719 Ft-ot az általános működési tartalék keret terhére biztosítja.  

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

                                   dr. Gróf Regina irodavezető 
                                   Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 

 Határidő:             2020. június 26. 
 
 

-----10. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5064   Száma: 20.06.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



41 

 

57/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Noszlopy G. u. 5. szám épület 
homlokzati falára a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúk Klubja kezdeményezésében és 
finanszírozásában megvalósuló, előterjesztés mellékletében szerepeltetett kialakítású és 
szövegezésű emléktábla elhelyezését. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 
Határidő:  2020. június 30. (közlésre) 

 
 

-----11. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 
elfogadásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5065   Száma: 20.06.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
58/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosítási szándékának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását a NIPÜF Ipari park telektömbjére vonatkozóan, 
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napelemes erőmű megvalósítása érdekében. A módosítási eljárásba eseti partnerként az ingatlan 
tulajdonosát, beruházót valamint a NIPÜF Zrt.-t vonja be. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 
Határidő:    2020. december 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealappal összefüggő 
együttműködési megállapodás megkötéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester kezdeményezéssel éltek a Kormány felé, mivel be fognak szűkülni 
az Európai Uniós források, a gazdaságfejlesztésre pedig még nagyobb támogatás szükséges. 
Teremtsenek meg önmaguknak egy olyan lehetőséget, hogy legyen egy városfejlesztési és 
legyen egy vállalkozásfejlesztési tőkealap, amely azt hivatott elősegíteni, hogy kihelyezi ezeket 
a pénzeket, de vissza is szedi, mert nonprofit módon próbálja megforgatni. Ez az alap soha nem 
lesz üres, hanem mindig pörög. A Magyar Fejlesztési Bank a vállalkozásfejlesztési alapot 
kezdte el menedzselni, ők pedig a városfejlesztési alapot kezdték el menedzselni. A 
vállalkozásfejlesztési alap egy 3 milliárd forintos alappal indulna el Kaposváron azzal, hogy a 
piaci döntésnek a felelőssége a pénz kihelyezőjéé a Fejlesztési Banké lesz, ugyanakkor itt 
helyben értékelik és feltárják a befektetésre alkalmas befektetőket, célokat. A nagyságrendből 
is látható, hogy olyan befektetéseket kell, hogy generáljon, amely megtérül és ide az alapba 
visszakerül. A Fejlesztési Központjuk lesz a munkaszervezete, aki pénzt fog kapni a Fejlesztési 
Banktól, hogy hozza ezeket az üzleteket és piacokat.   
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő bizottság is megvitatta együttes ülésén az előterjesztést, 
és felmerült a kezelési szabályzat, amire többször hivatkozik ez a megállapodás, amit 
tárgyalnak. Várhatóan nagyon sok vállalkozás fog érdeklődni eziránt a lehetőség iránt, hiszen 
nagyon jó forrásbevonási lehetőség, ha feltöltik a szabályzatot, bárki hozzáférhet. Az 
előterjesztésben jelölve lett két bizottsági tag, de a megállapodás úgy szól, hogy az 
önkormányzat jelölheti ki ezeket a tagokat. Javasolta, hogy a neveket a határozati javaslatba 
bele kellene illeszteni.  
 
Szita Károly polgármester az a céljuk és érdekük, hogy a legtöbb információt a legtöbb helyre 
el tudják juttatni. Ezt a Fejlesztési Központ fogja megtenni, hisz nekik kell generálnia a 
befektetőket. Az lenne az érdekük, hogy a legrövidebb idő alatt lejegyezzék a 3 milliárd 
forintot. Kérte emeljék be a határozati javaslatba Balogh Beáta igazgató asszony és Borhi 
Zsombor alpolgármester úr nevét. Kérte, szavazzanak a módosításról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5066   Száma: 20.06.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5067   Száma: 20.06.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
Szita Károly polgármester javasolta, legyen egy kiegészítése a határozati javaslatnak, hogy a 
Közgyűlés felhívja a leendő Fejlesztési Központnak a figyelmét arra, hogy a lehető 
legszélesebb formában tájékoztassa a vállalkozásokat erről a lehetőségről. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5068   Száma: 20.06.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
59/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési 
Tőkealappal összefüggő együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy részt vesz a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealappal 
kapcsolatos együttműködésben és szakmai erőforrást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató, Kovács Katalin igazgató  
Határidő:  2020. július 1. 
 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú 
Nonprofit Kft-t jelöli ki szakmai közreműködő szervezetként Kaposvári Vállalkozásfejlesztési 
Tőkealaphoz.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató  
Határidő:  2020. július 1.  
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealap Befektetési 
Bizottságába az Önkormányzat részéről Balogh Beáta gazdasági igazgatót és Borhi Zsombor 
alpolgármestert delegálja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő:  2020. július 1. 
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4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató  
Határidő:  2020. július 1. 
 
5. A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, hogy a lehető legszélesebb körben tájékoztassa a vállalkozókat a 
Tőkealapból nyerhető tőkejuttatás lehetőségéről és feltételeiről. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató  
Határidő:  azonnal 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti bérlemény értéknövelő 
beruházása költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról, valamint a bérleti 

időszak hosszabbításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5069   Száma: 20.06.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti bérlemény 
értéknövelő beruházása költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról, valamint a bérleti 
időszak hosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Kaposvár, 
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Noszlopy G. u. 6. szám alatti ingatlanban a Jazztarurant Bt., mint bérlő által elvégzett 
értéknövelő beruházások számlákkal igazolt nettó 17.004.498, Ft költségéből 12.952.800 Ft 
összegű rész figyelembe vételével a bérleti szerződés 2028. augusztus 31-ig meghosszabbításra 
kerül. A felújítás maradvány értékének 75 %-a, 3.038.774 Ft a bérleti díjban elszámolásra kerül 
oly módon, hogy a bérlő a nettó bérleti díj 50%-áról számlát állít ki, amely kompenzálásra kerül 
a bérlő által fizetendő bérleti díjjal szemben. Az elszámolásban érintett beruházások, eszközök, 
anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
A bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja 2020. augusztus 1. napja. 
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a költségek teljes elszámolása előtt megszűnik, úgy a 
még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. július 31. 
 
 

-----14. Társadalmi megbízatású alpolgármester és a választáson közreműködő 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

(szóbeli előterjesztés)----- 
 

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

Szita Károly polgármester egy tiszteletdíjas alpolgármesterre tesz javaslatot a képviselők 
közül, akit megkér arra, hogy amennyiben megkapja a bizalmat szolgálja a várost és segítse 
munkáját, erre a posztra dr. Pintér Rómeó kéri fel. Azon kívül, hogy kiváló önkormányzati 
képviselő, azok az emberek, akiket egyéni körzetből választanak meg önkormányzati 
képviselőnek, ők igazán a közösség szolgái. Ezt bebizonyította eddig is a munkájával, 
önkormányzati képviselővé választatott, fiatal, jogász ember, amit fenntartással kezel, nagyon 
jó szervező. Polgármesteri megbízottként dolgozott sokáig mellette, három dologra kérte fel, 
végezze a városmarketinget egy olyan csapattal, ami megjeleníti ezt a várost nagyon sok 
formában országon belül és országon kívül. Másik a korából is adódóan az, hogy olyan új 
munkamegosztást építsen ki a kaposvári fiatalabb korosztály és a város képviselő-testülete 
között, amely hatékonyan tudja közvetíteni az igényeket mindkét részről. Harmadik, mely a 
munkaköri leírásának is része lesz, a polgármesteri iroda működését fogja össze és koordinálja, 
felelni fog arról, hogy koordináltan menjenek a rendezvények és azoknak az előkészítése. 
Képviselő úr elfogadta a felkérését, aminek örült, hogy ezt a munkát vele végezheti és 
rábízhatja, ehhez kérte a testület bizalmát is. A bére ugyanaz lesz, mint az előző tiszteletdíjas 
alpolgármesteré volt, beleértve a költségtérítést is, amit kapott. Ez sem lesz több a költségvetés 
tekintetében, mint a polgármesteri megbízás esetén és a különböző bizottsági tagságokért járó 
tiszteletdíjak. Jó szívvel ajánlja a képviselő hölgyek és urak figyelmébe.  
 
 

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
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Szita Károly polgármester a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira Kárpáti Tímea, dr. Nadrai 
Norbert József és dr. Szép Tamás személyében tett javaslatot. Kérdése volt, van-e más javaslat 
a bizottság tagjait tekintve?  
 
Javaslat nem érkezett. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5070   Száma: 20.06.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
61/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a társadalmi megbízatású alpolgármester-
választással kapcsolatban megalakított Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kárpáti Tímeát, 
dr. Nadrai Norbert Józsefet és dr. Szép Tamást választotta meg. 
 
 
Szita Károly polgármester kérdése volt, dr. Pintér Rómeó képviselőhöz elfogadja-e a jelölést?  
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok igen, a jelölést elfogadta. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző az alpolgármester választás titkos szavazással történik. A Közgyűlés 
megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, feladatuk, hogy tagjai közül elnököt 
válasszanak. A szavazatszámláló bizottság tagjai ellenőrzik, hogy az urna üres-e, majd 
ellenőrző lapot helyeznek el az urnában és lezárják azt. A képviselők a folyosón felállított 
szavazófülkében titkosan szavazhatnak. A szavazólapon a körben elhelyezett két egymást 
metsző vonallal szavazhatnak érvényesen. A képviselők a borítékba tett szavazólapokat urnába 
dobják. Ezt követően összeszámolják a szavazatokat és a bizottság elnöke a jegyzőkönyv 
alapján bejelenti a szavazás eredményét. 
 
Szünet 
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Szita Károly polgármester felkérte dr. Szép Tamás elnök urat tájékoztassa a testületet a 
szavazás eredményéről. 
 
dr. Szép Tamás SZSZB elnöke a Szavazatszámláló Bizottság, mint korelnököt elnöknek 
választotta. A bizottság a munkáját elvégezte, egyhangúan megállapította, hogy az urna a 
felbontást megelőzően sértetlen volt. Az alpolgármester választás eredménye, szavazásra 
jogosultak száma 18 fő, a szavazólapot felvette 16 fő, az urnában talált szavazólapok száma 16 
db. Az eredmény dr. Pintér Rómea 15 db érvényes szavazatot kapott. Gratulált a 
megválasztásához!  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulált 
alpolgármester úrnak, jó munkát kívánt! A Közgyűlés döntését határozatba foglalva 
megállapította: 
 
62/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Pintér Rómeó tanácsnokot társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Szita Károly polgármester felkérte Bereczki Dávid képviselőt olvassa elő az esküszöveget. 
 
Eskütétel 

 
Szita Károly polgármester a 2019. október 31-i ülésükön döntöttek a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjáról 448.727,- és költségtérítéséről 67.309,-Ft. Kérte, hogy hagyják 
ezt a döntésüket változatlan formában és ugyanezzel az összeggel határozzák meg az új 
tiszteletdíjas alpolgármesternek a bérét is. Erre kért egy megerősítést, kérte, hogy szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5071   Száma: 20.06.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 10:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozat megerősítéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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63/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját havonta a 112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat 3.) pontjának 
megfelelően 448.727,- Ft összegben állapítja meg. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítését a 112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat 4.) pontjának megfelelően 
67.309,-Ft-ban állapítja meg. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának módosítása (bizottsági struktúra átalakítása (szóbeli előterjesztés))----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester azzal, hogy dr. Pintér Rómeó alpolgármester lett – három 
bizottságban teljesített szolgálatot – az Mötv. kizárja, hogy alpolgármester bizottsági tagságot 
vállaljon, így értelemszerű, hogy megszűnik a bizottsági tagsága. Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi, továbbá a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottságban, 
valamint az Ifjúsági és Sport Bizottságban töltött be tisztségeket, értelemszerűen lemond erről. 
Ezért új bizottsági tagokra tesz javaslatot, melyet az általa javasolt képviselőkkel egyeztetett. 
Javasolta, hogy Kárpáti Tímea képviselő asszony a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság tagja legyen, Nagy Attila a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság tagja 
legyen, valamint Perlaki József az Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának és egyben elnökének 
megválasztani.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő átnézve a határozatot és a struktúrát egy elnöki és öt 
tagsági viszonya volt eddig Nagy Attila és Perlaki József képviselő uraknak. Ez azt jelenti, hogy 
most 1 + 6 testületben lesznek, illetve Perlaki úrnál két elnöki pozíciót tölt be és 4 külső 
tagságot. Amikor a képviselői helyek kiosztásáról beszéltek szó volt arról, hogy a korábbi 
testületnek az arányos szétosztása a munkaköröknek, hogy hogy alakul teljesen új, hogy két 
testületet is egy személy fog vezetni. Véleménye szerint, ha egyszer már eleve korábban is két 
tanácsnoki helyet kaptak a listán bejutó képviselők, a feladatkiosztásban is ezzel a feladattal 
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megbízhatók. Nem gondolja, hogy ez a túlhalmozása a feladatoknak így megfelelő, ez a 
felosztás idézve az alakuló ülést követő hozzászólását is nem helyes. Az arányos leosztást 
nézhetik a 12:5 az egyéni és listás mandátum arányában, ekkor jön a két elnöki és bizottsági 
hely szám, illetve nézhetik az egyéni körzetekben kiadott szavazatokra a választói akaratra, ott 
81 szavazat különbség volt a két erő között. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte képviselő úr véleményét és javaslatát. Fenntartja 
változatlan formában a határozati javaslatát, kérte, aki elfogadja, igennel szavazzon. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5072   Száma: 20.06.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
64/2020. (VI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának a) pontját úgy módosítja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság képviselő tagja dr. Pintér Rómeó helyett Kárpáti Tímea. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:    azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 

határozatának d) pontját úgy módosítja, hogy a Köznevelési, Tudományos és Kulturális 
Bizottság képviselő tagja dr. Pintér Rómeó helyett Nagy Attila. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:    azonnal 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának f) pontját úgy módosítja, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság képviselő 
tagja és elnöke dr. Pintér Rómeó helyett Perlaki József. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:    azonnal 

 
 
Szita Károly polgármester jó munkát kívánt a képviselőknek, és megköszönte, hogy 
elvállalták a bizottsági tagságot.  
 

-----16. Kérdés----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2020. április 25-én Toponáron, az Aszalói út és a 
Kiskócsag utca sarkán egy illegális szeméthalmot talált egy volt kollegájuk. Ezt bejelentette az 
ügyeleti telefonszámon. A híradások szerint az ügyeleti telefonszám éjjel-nappal működik, 
illetve a közterület-felügyelet razziákat is tart, az illegális hulladéklerakás felszámolása ellen. 
Ez a mai híradásokban megjelent, szintén ez a híranyag. Az is megjelent, hogy a szabályszegők 
komoly bírságra számíthatnak. A szemétkupacról képeket küldött a Városházára, két napra rá 
kapott egy olyan visszajelzést, hogy az illetékeseknek ez továbbításra került. Eltelt két hét és a 
szeméthalom csak nőtt. 2020. május 11-én a környezetvédelmi igazgató asszony közösségi 
oldalára feltöltötte a szemétdombról készített képeket, kérve intézkedését, aki azonnal válaszolt 
erre és azt a választ adta, pénzt kell hozzá szerezni. Az egyes hulladékgazdálkodási ágazat 
intézkedéséről szóló Kormány előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolását is 
tartalmazza. Palkovics miniszter úr 2020. június 8-i tájékoztatóján kiemelte, hogy július 1-jén 
megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása. A probléma jelenleg az, hogyha ezeken 
a telefonszámokon valaki bejelent és nem tapasztal azonnali intézkedést, vagy rövid időn belüli 
intézkedést akkor elveszi a kedvét attól, hogy bejelentéssel éljen. Kérdése, az ügyeleti rendszer 
bevezetése óta hány elkövetőt azonosítottak és mekkora összegű bírságot szabtak ki rájuk 
esetenként legkisebb, legmagasabb összeg és összesen? Ezek a bírságok mennyiben fedezik az 
illegálisan lerakott szemét elszállítását? Egy kérdésre vár ez a választópolgár, mi az a dátum, 
amikor elviszik a szemetet?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző az illegális szemétlerakással kapcsolatos 2020. június 24-én kelt 
kérdésére az alábbi tájékoztatást adta. Önkormányzatuk zéró toleranciát hirdetett az illegális 
hulladéklerakások miatt. A közterület-felügyelet feljelentése alapján indult hivatalukban eljárás 
a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése, ingatlannal érintkező közterület 
tisztántartásának elmulasztása miatt. Ezen eljárásban öt személlyel szemben összesen 220.000.- 
Ft közigazgatási bírságot szabtak ki. A közterületen elhelyezett hulladék miatt 16 alkalommal 
tettek szabálysértési feljelentést. A Kaposvári Rendőrkapitányság 4 esetben nem tudta 
felderíteni az elkövető kilétét. Hat ügyben az elkövetővel szemben pénzbírság került kiszabásra, 
mindegyik esetben 100.000.- Ft összegben. A többi hat esetben az eljárás még folyamatban. A 
képviselő úr által jelzett illegális lerakó felszámolására a pályázati források megnyíltát 
követően kerül sor. 
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Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, helytálló volt, amit mondott jegyző úr, 
de tanulság, ez a szigor ugyanúgy vonatkozik az illegális égetésre is. Tudniuk kell, hogy a 
kaposvári példa jó példa, Kovács Katalin igazgató asszony ellentétben a csak kérdezőkkel tesz 
is azért, hogy azon túlmenően is végezze a munkáját, hogy felveszi a telefont, vagy fel sem 
veszi. Elment guberálni az illegális lerakókba, úgy vitte tökéjre, hogy nyomot talált a forrásra, 
tudta, hogy kié. Ezen túlmenően, azok a számok, amit jegyző úr mondott, azok igazak és 
tudniuk kell arról, hogy összesen 17 illegális hulladéklerakó hely van most, már nem szem 
nélküliek. Ennek köszönhető, hogy megszaporodtak a feljelentések száma rendszámmal és 
arccal. Nyilvános kampányt kívánnak indítani, hogy nem elég csak rendben tartani, hanem 
önmaguknak kell felnőnie ahhoz, hogy ez a rendetlenség ne termelődjék újra.  
 
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
Zárt ülést követően. 

 

 

-----18. dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalása----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester napirend utáni hozzászólásra dr. Nadrai Norbert József képviselő 
úr kért lehetőséget, átadta a szót. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr tájékoztatót tartott a veszélyhelyzet 
idején történtekről. A Kormány járványügyi készültséget vezetett be június 18-tól, a járvány 
első hullámának tapasztalatait érdemes hasznosítani. Az előterjesztésben szó volt a 
koronavirus.kaposvar.hu működtetéséről, nagyon sokan nézték, viszont adatokat hiányoltak 
róla, amit megtaláltak ebben a tájékoztatóban. Javasolta, hogy a jövőben a kaposváriak 
szeretnék tudni hány fertőzött van a városban, hány fő van kórházban, hány főt kell lélegeztetni 
és mennyi a gyógyultak száma, valamint hány fő van hatósági házi karanténban. Jelenleg ez az 
oldal a Nemzeti Népegészségügyi Központnak az országos adatait tartalmazza, a városlakókat 
pedig joggal érdekli az, amiről polgármester úr a mai napon tájékoztatta őket. 168 főt vettek 
fertőzés gyanújával a Kapos Megyei Kórházba, vizsgáltak és 7 fő esetében bizonyosodott be 
betegség, valamint hogy 441 fő volt hatósági házi karanténban. Azt javasolta, hogyha ezt a 
honlapot működtetik, akkor helyi adatokat is szerepeltesse. Ugyan így a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat közlése alapján a nyilvántartott álláskeresők száma 2020. januárjában 
3790 fő volt a kaposvári járásban, májusban 5049. Itt is szükséges lenne, hogy hányan váltak 
munkanélkülivé a járvány miatt, milyen ellátásban részesültek és milyen foglalkoztatási 
lehetőségük van. Ezen túlmenően korábban már beszélt a hadtápnak a hasznosításáról, de 
hozzátette a járványügyi hatóságnak ezeket a költségeket meg kell téríteni. A Megyei Jogú 
Városok Szövetségének a jogalkotás kezdeményezési lehetősége elég disszonáns volt, március 
18-án Népjóléti Bizottsági ülés került összehívásra, a bizottság tagjai döntöttek, majd 
polgármester úr hozott egy határozatot, amiben megerősítette ezt a döntést. Jogorvoslatnál, ha 
valaki Bírósághoz fordul, döntse el, hogy melyik határozatot támadja meg, ki hozhatott 
jogszerűen döntést. Javasolta, hogy az Ügyrendben a veszélyeztetett korú bizottsági tagokra is 
tekintettel, hiszen hárman 65 év felettiek voltak, hogy a táv döntéshozatal rendszerét alakítsák 
ki. Javasolta, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége forduljon a Parlamenthez, hogy az 
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önkormányzati törvény ezt biztosítsa ebben a veszélyhelyzeti időszakban. Hiszen elég 
disszonáns, hogy az országgyűlés 199 fővel működött végig, míg a 18 fős testület nem tudott 
működni. A veszélyhelyzetben lévő pótlék, véleménye szerint minden egyes munkakör 
megérdemli azt, hogy egy veszélyességi pótlékot veszélyhelyzet idején tartalmazzanak a 
munkavállalói jogszabályok. Ez azért lenne fontos, mert a buszsofőrök, a kereskedelemben 
dolgozók mind az egészségüket kockáztatták ebben az időben. Az egészségügyi dolgozóknak 
a bérüket kell rendezni, ott volt egy egyszeri kiegészítés, javasolta, hogy forduljon az MJVSZ 
a Kormányhoz azért, hogy ezt a jogszabályt pótolják. XXI. század ezzel a pandémiával 
bebizonyította, hogy nem erős központi állam van, hanem erős helyi közösségek, önkormányzat 
van. Véleménye szerint minden jogi és erkölcsi alapja meg van az önkormányzatoknak, hogy 
erősebb önkormányzatiság jöjjön létre. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
            polgármester                                                                              jegyző 
 


