Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV

Testületi ülés ideje: 2020. szeptember 24.
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth
tér 1. I. emelet Díszterem

Pult

Név

Voks

Frakció

14
17
30
2
4
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11
6
28
15
13
16
8
3
9
31
18
10

Szita Károly polgármester
Bereczki Dávid tanácsnok
Borhi Zsombor alpolgármester
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok
Csutor Ferenc tanácsnok
Dér Tamás alpolgármester
Felder Frigyes képviselő
dr. Giber Vilmos tanácsnok
Kárpáti Tímea tanácsnok
Mihalecz András tanácsnok
dr. Molnár Péter képviselő
dr. Nadrai Norbert József képviselő
Nagy Attila tanácsnok
Perlaki József tanácsnok
dr. Pintér Rómeó alpolgármester
dr. Szép Tamás tanácsnok
Teveliné Horváth Melinda képviselő
Torma János tanácsnok

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza.
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester köszöntött mindenkit az ősz első Közgyűlésén. Júniusban
találkoztak legutóbb, nehéz hónapok vannak mögöttük, amiről be is fog számolni.
Megállapította, hogy 18-an vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Kérte, először döntsenek a kiküldött napirendi pontokról. A meghívóban jelzett napirendi
pontokon túl vegyék fel napirendre
- az Interpelláció és Kérdés napirendet,
és dönteniük kell egy napirend utáni felszólalásról is, melyet dr. Nadrai Norbert József
képviselő úr terjesztett be.
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi az SZMSZ 18. § (2) bekezdése alapján 4
nappal korábban meg kell küldeni azokat az előterjesztéseket, amik a munkatervben
szerepelnek és csak a Közgyűlés tárgyalja. A lejárt határidejű határozatok 95. oldalas
előterjesztését, amely egy csomó határozatnak a felsorolását tartalmazza 2 nappal korábban
kapták meg. Az SZMSZ rendelkezése szerint késedelem esetén a napirend tárgyalásáról a
Közgyűlés dönt, kérte, hogy külön szavazzanak a 14. napirendi pontról, hogy felveszik-e.
Szita Károly polgármester javasolta, hogy a napirendet vegyék fel. Kérte, aki ezzel egyetért,
igennel szavazzon.
Szavazás eredménye
#: 5085
Száma: 20.09.24/0/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 08:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztés napirendre
vételéről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
5
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
72,22
72,22
27,78
27,78
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak a napirendről.
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Szavazás eredménye
#: 5086
Száma: 20.09.24/0/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 08:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a napirendről és a napirend utáni hozzászólásról az alábbiak szerint
szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

66/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére
az Interpelláció és Kérdés napirendet.
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József
önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és
a költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
3. Előterjesztés
Kaposvár
Településrendezési
jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Fóris Viktória városi főépítész

eszközei

módosításának

4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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5. Előterjesztés a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi
terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
dr. Csillag Gábor jegyző
Előterjesztő:
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
6. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb
vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
7. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
8. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
9. Előterjesztés a Kaposvár-Kaposfüred, Állomás utcában lévő füves sportpálya
bérbeadásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
10. Előterjesztés távközlési állomások létesítéséhez szükséges terület bérbeadásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
11. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi úton lévő 5374/29 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Közreműködik:
12. Előterjesztés vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2021-2035
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
13. Előterjesztés a Deseda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
15. Előterjesztés utca elnevezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
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16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi
fordulóhoz való csatlakozásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
17. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervének felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
18. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2020. I. - II.
negyedév)
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
19. Tájékoztató a 2019. évi közbeszerzésekről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
20. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2019. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
21. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetési szerződés módosításáról,
valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V. 7.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
22. Tájékoztató a költségvetés aktuális teljesítéséről, illetve az önkormányzati
hátralékok alakulásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
23. Interpelláció és Kérdés
Zárt ülésen:
24. Előterjesztés a "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" adományozásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Jenei Zoltánné igazgató
25. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal
kapcsolatos magatartás miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító
határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő:
Borhi Zsombor alpolgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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26. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
27. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
31. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző
Közreműködik:
32. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
33. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
34. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
35. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
36. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
37. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
38. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
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39. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
40. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
41. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
42. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
43. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
44. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
45. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző
Közreműködik:
46. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
47. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
48. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
49. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
50. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
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51. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
52. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
53. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
54. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
55. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
56. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
57. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző
Közreműködik:
58. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
59. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
60. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
61. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
62. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő avar, zöld és egyéb
hulladékok ártalmatlanításával, égetésével kapcsolatos magatartása miatt
alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott
fellebbezés tárgyában
Előterjesztő:
Dér Tamás alpolgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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63. Előterjesztés épület rendeltetéstől eltérő használata ügyében a rendeltetéstől eltérő
használat megszüntetésére kötelező és településkép-védelmi bírságot kiszabó
határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában
Borhi Zsombor alpolgármester
Előterjesztő:
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
Szita Károly polgármester sok szeretettel köszöntötte Reőthy Ferenc igazgató urat. Igazgató
úr pár hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul. Azért is kérte, hogy fáradjon be a
képviselő-testületi ülésre, mert a testülettől többször megkapta a bizalmat okkal és joggal, azért,
hogy a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója lehessen. A bizalommal mindig élt, mindig
meghálálta és a Kaposvár közoktatásának egy emblematikus embere lett. 2005 óta igazgatja a
Táncsics Mihály Gimnáziumot és 15 évig volt igazgató helyettes a Gimnáziumban. Ilyen
múlttal kevés ember dicsekedhet, amit igazgató úr maga mögött hagyott, imádta a tanulóit, a
gyerekeket, és a mélypontokból is ki tudta hozni az iskolát úgy, hogy a Táncsics Mihály
Gimnázium továbbra is a megye legmeghatározóbb, és az ország egyik meghatározó
gimnáziuma tudott maradni. Nagyon hálás igazgató úrnak azért is, mert nagyon sokat tett annak
érdekében is, hogy az újonnan indult Arany János Tehetséggondozó Program élére állt.
Tisztelt Igazgató Úr!
Nagyon hálás azért a több évtizedért, amit tett és köszönetét fejezte ki, hogy együtt
dolgozhattak. Az élete erejében levő embereket, amíg hajlandóak átadni a még náluk levő tudást
másoknak, mindig kérni szokta, hogy adják át, legyenek a közösségnek az aktív tagjai. Ezt
várja, és erre számít ezt követően tőle is. Jó pihenést kívánt!
Reőthy Ferenc igazgató köszönetét fejezte ki, hogy itt lehet. Megtisztelőnek tartja azt, hogy
Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselő-testülete előtt köszönhet el a pályájától. 43 évet
tanított és ebből 41 évet Kaposváron, 1982-től a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Megköszönte
a városnak, hogy befogadta, és elfogadta, mindig arra törekedett, hogy ezt a befogadást
megfelelőképpen tudja szolgálni. Külön köszönettel tartozik azokért az évekért, amikor a
képviselő-testület megtisztelte a bizalmával és 3 cikluson keresztül a Kaposvári Táncsics
Mihály Gimnáziumnak az igazgatója lehetett. Megköszönte polgármester úr támogatását, aki
mindig kiállt a gimnázium mellett. Voltak nagyon nehéz pillanatok, amikor nagyon-nagy
szükség volt arra, hogy polgármester úr személyes jelenlétével is támogatta az iskolát.
Megköszönte a képviselő-testületnek a fenntartói években a támogatását, anélkül a Táncsics
Mihály Gimnázium nem tudta volna elérni azokat az eredményeket, amikről polgármester úr is
megtisztelően beszélt. Ameddig tud nyugdíjasként is rendelkezésre fog állni. Kívánja, hogy a
jövőben is Kaposvár ilyen nagyszerűen, dinamikusan tudjon fejlődni, mint az elmúlt években,
elmúlt évtizedekben jellemezte ezt a várost.
Szita Károly polgármester elmondta, tájékoztatása június 25-ig nyúlik vissza, akkor volt az
utolsó Közgyűlés. Beszámolója fontossági sorrend nélkül, a jelentős eseményekről szól. Meleg
nyári napon a Vaszary parkban a volt Kápolna épületét birtokba vette a Kaposvári Bábszíntér.
Pályi János és Csíkvár Tímea ölelte fel ezt a munkát és külső játszóhellyel és belső játszóhellyel
bábszínházat létesítettek az önkormányzat segítségével. Magyar Fejlesztési Bankkal kötöttek
egy megállapodást 3 milliárd forintról, mely a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealap. Ez
egy olyan vállalkozói alap, amely lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások rendkívül
kedvező feltételekkel igényelhetnek pénzt. A pénz az MFB-nél van, kezelője a Fejlesztési
Központ lett, ők azok, akik előkészítik ezeket a vállalkozói igényeket arra, hogy tőkejuttatáshoz
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tudjanak jutni. Még egy alapon dolgoznak, a Városfejlesztési Alapon, szándéka az, hogy
Magyarországon a megyeszékhelyek rendelkezhessenek ezzel a városfejlesztési alappal. A
városfejlesztési tőkealap sokkal lassabban megtérülő beruházásoknak a finanszírozására
szolgál egészen addig, míg a vállalkozói tőkealapot vissza nem pótolják. Szintén a nyárnak egy
jelentős eseménye volt, hogy 30 millió forintért megújult a tekepálya, az ország jelenleg
legkorszerűbb tekepályáját adtak át. Óvónők kérése volt, hogy a nagyobb udvarral rendelkező
óvodáknál, ahol a homokozót süti a nap, nem tudnak játszani a gyerekek, keressenek megoldást
az udvar árnyékolására. 27 db árnyékolót sikerült elhelyezni, mindenhova került, ahova az
óvodák kérték, ennek az átadása is megtörtént. Mint ahogy egy olyan 130 millió forintos
programnak az átadása, amely azt a célt is szolgálja, hogy egészségesek tudjanak maradni, ez
pedig a sport. Két újabb kondiparkot adtak át az elmúlt hónapokban, de ezt a célt szolgálják a
megépített fél kosárlabdapályák, labdarugó kispályás grundok, ovifocipályák. Azt kívánja,
hogy nőljék ki a tekintetben, hogy annyian használják, hogy újakat kelljen építeniük. A Megyei
Jogú Városok, ezen belül Kaposvár, a klímavédelem élharcosai Magyarországon. Nagyon sokat
tettek annak érdekében, hogy nem csupán a nemzetközi vállalásaikat tudják teljesíteni. Ezért
csatlakoztak a Kormány által meghirdetett zöldbusz programhoz. A városnak már
környezetkímélő CNG buszai vannak, de gondolniuk kell arra, hogy ezt a flottát le kell
cserélniük majd elektromosra. Ennek a pótlása elindul most, hogy a helyi tömegközlekedésben
csak elektromos buszok legyenek. Örömmel tájékoztatta a képviselőket arról, hogy
Tehetségbarát Önkormányzat díjat vehettek át. Köszönhető ez mindazoknak a programoknak,
amit a város a különböző rendeleteiben megfogalmazottan, és az éves költségvetésében is
elfogadva tesz a kaposvári fiatalokért. Megköszönte a kollégáinak itt a Polgármesteri
Hivatalban, hogy gondozzák ezeket az alapokat, felkutatják a kaposvári tehetségeket, tartják a
kapcsolatot az iskolákkal annak érdekében, hogy a lehető legtöbbjükről tudjanak. A Kormány
egyik stratégiai partnere lett a város egyik büszkesége a Kométa húsüzem. Az elmúlt években
megduplázta foglalkoztatási létszámát, nagyon jelentősen megduplázta az árbevételét és tervez
egy nagy volumenű beruházást, amit meg kíván valósítani a Kormány támogatásával és
önrészből. Európa meghatározó húsüzemévé kíván válni a Kométa. Gratulál ehhez a címhez!
Elindult a 306. kaposvári tanév, rendhagyó körülmények között, a Városháza dísztermében
nyitották meg. Az idei évben végeztek a balesetveszélyes helyeken az átalakított csomópontok
átadásával, 560 millió forintot költöttek erre. A rendőreik figyelemfelhívását kéri, hogy
szóljanak, melyek azok a csomópontok, amelyek még átalakításra szorulnak. Szeptember 10én egy bensőséges eseményen vettek részt, amikor megköszönték mindazoknak a munkáját,
akik önkéntesként valamivel többet tettek a koronavírus első hullámának idején. A Vigasságok
terén köszönhették meg számukra azt a munkát és egyben kérte is a folytatást, mert mindig
szükség van az erős közösségre. Müller Cecília országos tisztifőorvos is részt vett az
eseményen, aki megköszönte a kaposváriaknak azt, hogy társai voltak a védekezésnek az első
hullám idején. Megtartották a hivatalos keresztelőt is egy szoboravatóval a Takáts Gyula téren.
Befejeződtek az idei esztendő sportlétesítmény beruházási programjaik. Dér Tamás
alpolgármester úrral tekintették meg az asztalitenisz csarnokot, melyet 70 millióért újítottak fel.
Reméli ebben az évben elkezdhetik az atlétikapálya rekonstrukcióját is 360 millió forintért.
Boros Anita államtitkár asszonnyal találkozott Kaposváron és indították útjára a Tisztítsuk meg
az országot! programot, amely Magyarország valamennyi települését érinti. Pilot programnak
nevezik és reméli jó példával tudnak szolgálni a város lakóinak. Jelen pillanatban 20 illegális
lerakó van, amelynek a felszámolása a jövő héten el fog kezdődni. Indítanak egy honlapot is,
amelyen a kaposváriak segítségét kérik abban, hogy tárják fel azt, hogy hol van illegálisan
lerakott hulladék. 30-50 millió forintba kerül évente az illegális hulladéklerakók felszámolása.
A kommunális hulladék szállítási díja itt a legalacsonyabb az országban, működik a
szelektívhulladék- és a zöldhulladék gyűjtés, hamarosan kezdődik a használt sütőolaj
begyűjtése is. Mennyiségi korlátozás nélkül lehet bevinni a hulladéklerakó telepre a
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kommunális hulladékot, a veszélyes hulladékot és 500 kg-ig be lehet vinni az építési törmeléket
is ingyen. Kérte jegyző urat Kovács Katalin igazgató asszony közreműködésével, hogy a
következő Közgyűlésre hozzon egy előterjesztést, amiben az 500 kg-ot emeljék meg 1 tonnára,
hogy az inert hulladék lerakása 1 tonnáig legyen ingyenes minden háztartásnak. Higgyék el, a
hulladék feldolgozó nincs messzebb a Kossuth tértől, mint az erdőszéle, akkor miért kell kitenni
magukat a szégyennek arra, hogy 21 ember esetén indítottak szabálysértési eljárást és 20
esetben a kamera megmutatta a rendszámát és az arcát a szemetelőnek. A tavaszi időszakot
követően, amikor a koronavírus járvány lecsengőben volt, vehettek egy mély levegőt, a
veszélyhelyzetet sikerült levezényelniük. Köszönetét fejezte ki a város lakóinak, azért a
fegyelmezettségért, amelynek eredményeként nem lett koronavírusos halott Kaposváron.
Fegyelmezetten betartották azokat a szabályokat, amelyeket kértek tőlük, a rendeletben
megjelenteket végrehajtották, ugyanakkor közösen formálták és alakították mindazt, ami
alapján elérhették azt, hogy kijöttek belőle. Itt van a nyakukon a következő hullám, amit csak
úgy tudnak legyőzni és sikerrel teljesíteni, ha azt a határozottságot, fegyelmezettséget és azt az
egymás iránti figyelmet tanúsítják Kaposváron, amit tanúsítottak az első hullám idején. Három
dologra kell nagyon figyelniük, a lehető legtöbb helyen hordjanak maszkot, ahol többen vannak
egy helyen, tartsák a távolságot, és a kézmosás sűrűssége. A szakemberek szerint ez a legtöbb
és leghatékonyabb, amit tehetnek. Kaposváron jelenleg 49 pozitív fertőzött van, ebből 7-en
vannak kórházban. Tegnap a Polgármesteri Hivatalban is az egyik kollégának pozitív mintája
lett a közigazgatási igazgatóságon, ezért átalakították az ügyfélfogadás rendjét. Köszönetét
fejezte ki jegyző úrnak az éjszaka folyamán tett intézkedésekért. Az igazgatóság dolgozói
karanténban vannak otthon, ezúton üzeni, vigyázzanak magukra és 10 nap múlva várja őket
vissza dolgozni. Megjelent a középiskoláikban is a koronavírus, az általános iskolákban és
óvodákban nincs róla tudomása. Tegnap jelentek meg szennyvíz adatok, amely előrejelzés a
tekintetben, hogy mi várható 4-10 napon belül. Megyeszékhelyeket nézve ott fog leginkább
terjedni a koronavírus, 8 megyeszékhely van, ahol a koncentráció alacsony, ide tartozik
Kaposvár is. Ez is felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázzanak egymásra, ezt kéri Kaposvár
polgáraitól is. Ami fontos még, hogy a lehető legtöbben oltassák be magukat influenza ellen.
-----1. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb
vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester ennek a posztnak a betöltésére azét volt szükség, mert Dér Tamás
alpolgármester urat arra kérte, hogy a tiszteletdíjas pozícióját feladva jöjjön be főállásba
alpolgármesterként. A Sportközpont és Sportiskola vezetői megbízását is ellátta, de ettől
összeférhetetlen lett és a pályázat kiírásra került a magasabb vezetői beosztásra. Egy pályázat
érkezett, a pályázó Fekete Ádám volt, akit szeretettel köszöntött. Tanár úr volt az, aki
benyújtotta a pályázatot és ambíciót érzett, hogy ellássa ezt az igazgatói posztot. Ismerhetik a
kosárlabda révén, mint edző és ismerhetik, mint a Munkácsy testnevelő tanára. A pályázata
benyújtását követően találkozót kért tőle, hogy milyen elképzelései vannak a jövőt illetően.
Meggyőzték az elképzelései, így javasolja, hogy bízzák meg a Sportiskola igazgatói
beosztásával. Kérése, mint igazgató a múltat úgy becsülje meg, hogy újból büszkék lehessenek
nemcsak az eredményekre, hanem arra, hogy van egy olyan hely, ahol lehetőséget biztosítanak
annak, hogy fiataljaik szervezett keretek között mozogjanak. Kérte, ha kiegészítése van
pályázatával kapcsolatban, tegye meg.
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Fekete Ádám elmondta, a pályázatához és a Sportbizottság előtt elhangzottakhoz nem kíván
kiegészítést tenni. Készséggel válaszol a kérdésekre.
-----Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő felhívta a figyelmet, hogy maszk használata zárt
helyiségben, beszéd közben is kötelező. A pályázattal kapcsolatban, ami augusztus 15. napján
kelt, abban az szerepel, hogy az ott dolgozók közalkalmazotti státuszban vannak. A közgyűlési
többség ezzel ellentétes döntést hozott az 51/2020.(VI.25.) önkormányzati határozatban,
amikor július 31-el megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyokat és helyette a munka
törvénykönyve hatálya alá kerültek a dolgozók. Van-e információja arról, hogy a 25
munkatársnak a közalkalmazotti jogviszonyból átkerültek közül hányan vannak alkalmazásban
jelenleg? Volt-e személyi változás, hány főt érintett, és ha volt jogviszony megszüntetése,
milyen jogcímen történt? Ha érinti a dolgozókat, hogyan érinti a jogviszony váltás? Számukra
a legfontosabbak az ott dolgozók és kérdése, hogy mi a szándéka az ott dolgozókkal?
Szita Károly polgármester önkormányzati intézmény maradt, a Sportiskolában dolgozók
közalkalmazottak voltak, és azok is maradtak.
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5087
Száma: 20.09.24/1/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 08:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

67/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és
Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
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2020. október 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig megbízza Fekete Ádámot a Kaposvári
Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátásával edző
munkakörben.
Illetménye:
400.000,-Ft.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. szeptember 30. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére)

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és
a költségvetési rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester ez az időszak mindig, amikor az I. félévi költségvetésről
tájékoztatást szoktak adni, illetve átvezetik a költségvetés elfogadását követően a félévig tartó
önkormányzati döntéseket magában a költségvetésben, és ha kell, kérnek pótelőirányzatokat és
módosítják a költségvetést. Igazították a bevételeket a COVID járvány várható hatásához
képest, ez az előterjesztés gyakorlatilag ugyanazokat vezeti le. Mivel pótigényeket nem hoztak
az előterjesztésben, lebontották a céltartalékban tartott pénzösszeget intézményeknek,
beszámoltak arról, hogy hogy állnak a beruházásaik. A város stabil évet fog zárni, 35,2 milliárd
forint az, ami év végéig rendelkezésükre áll. Beruházásaik folynak, nem fogják vissza vonni
őket, mert ez adja meg a lehetőséget arra, hogy embereknek munkát tudjanak adni közvetett
módon. A koronavírus járvány megrendítette a kaposvári gazdaságot is, nem volt tömeges
elbocsájtás egyik helyen sem. Ugyanakkor Kaposváron összesen 6.061 cég fizet iparűzési adót,
a munkaügyi statisztikai adatok elemzésekor azt látták, hogy a COVID járvány első hullámát
figyelembe véve 935 cég volt az, aki bocsájtott el embert, átlagban 1,4 embert. Ezek főleg
egyéni vállalkozók és a mikro vállalkozók voltak, mert nem voltak nyitva, nem tudtak munkát
adni. Ebből adódott a munkanélküliek számának a növekedése. Év elején eljutottak oda, hogy
már mindenki dolgozott, aki dolgozni akart. Ezekből kezdett el emelkedni a munkanélküliek
száma, júniusban arra kényszerültek, hogy az előre eltervezett 3.950 millió forintos iparűzési
bevételüket visszavették és csökkentették, mivel a cégeknek kevesebb árbevétele lesz,
kevesebb iparűzési adót fognak fizetni. Az év elejéhez képest 1,2 milliárd forint hiány
keletkezett. Ennek ellenére, mivel a város olyan erőt tudott produkálni az elmúlt években tudja
azt mondani, hogy nem a bankhoz mennek, mert a költségvetés stabil, és el tudják viselni ezt a
bevétel kiesést. Azzal a reménnyel, hogy a gazdaság vissza fog erősödni, melyre jó esély van,
mivel augusztusban 112 fővel csökkent a munkanélküliek száma júliushoz képest. Márciusban
36.336 fő volt alkalmazásban Kaposváron, most júliusban 596 fővel több. Mutatja azt, hogy
nincsenek túl az egészen, gyengébben ugyan, de nem végzetesen meggyengülve kerülnek ki
ebből a bajságból. Érdekeltek abban, hogy a gazdaság erős legyen, hogy a város működjön, ez
a feladatuk, ehhez a bevétel kiesések ellenére is költségvetési forrásokat kell teremteni.
-----Kérdések----Felder Frigyes képviselő a foglalkoztatási adatokkal kapcsolatban március – szeptember
viszonylatában értelmetlen az összehasonlítás, mert a szezonalitást teljesen figyelmen kívül
hagyja.
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Szita Károly polgármester felhívta képviselő úr figyelmét, hogy kérdéseknél tartanak.
Hozzászólásnál meg fogja adni a szót, és elemezheti a foglalkoztatási adatokat. Legyen kedves
kérdést feltenni.
Felder Frigyes képviselő kérdése volt, miért nem a szakmai szabályok szerint a márciusi
adatokat a tavaly márciusi adatokkal, az idei augusztusi adatokat a tavalyi adatokhoz hasonlítja?
A Városgondnokság megszüntetésével polgármester úr rugalmasságot, hatékonyságot ígért. A
városban az elmúlt hónapokban ez nem nagyon tapasztalható. A Katona József utcában 1,5
hónap alatt nem sikerült elvinni a kidobott illegális hulladékot annak ellenére, hogy a
Környezetvédelmi Kft. 24 órás elszállítást ígér. Hol van itt a rugalmasság, hol van itt a
hatékonyság? A Városligetben napokon keresztül folyt az ivóvíz a csapból, amikor ezt
bejelentették semmi nem történt. Ő is szólt, melyre azt a választ kapta, hogy írjon egy e-mailt,
miközben folyik az ivóvíz a csapból. Hol van itt a hatékonyság és a rugalmasság? Okos park
felé haladva 9 hónapig nem sikerült megcsinálni a dr. Böszörményi-Nagy Géza utca névtáblát.
Ezt korábbi képviselő társa Kováts Imre jelezte az önkormányzat felé, hogy megrongálódott.
Hol van itt a rugalmasság és a hatékonyság? Amikor az infobox beázott és leszakadt a teteje,
azzal sem történt semmi. Nem működnek a játékok hónapok óta, a tó ki van száradva, gazos,
néhol már látszik az alja. Hol van itt a hatékonyság és a rugalmasság? A Bábszíntér mellett
beszakadt a térkő, hónapok óta nincs megcsinálva. A Polgárok Háza nyugati oldala teljesen fel
van ázva, hónapok óta nem történt semmi, még használatban sincs. Hársfa utcánál az épülő új
körforgalom mellett ember nagyságú gaz található. A Nyugdíjas Háznál hónapokon keresztül
nem vágták le a füvet, annak ellenére, hogy az ott lakók ezt folyamatosan kérik. Mi ebben a
rugalmasság, mi ebben a hatékonyság? Tar-Csatár Óvodában már a kerítésen át folyik a
zöldhulladék, hegyekben áll a zöldhulladék zsákokban, nincs elszállítva. Nem látja, hogy van
itt a hatékonyság, meg a rugalmasság? Környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatban 1 éve
mondta azt polgármester úr, hogy hamarosan olajgyűjtő edények kerülnek ki a lakossághoz.
Kérdése, ez a projekt most hol tart, meg fog-e valósulni? Mi történt a biomassza fűtőmű
beruházással, illetve a közbeszerzés visszavonásával? Itt egy számszerű adattal indokolták a
visszavonást, ezzel a beruházással mi a helyzet?
Bereczki Dávid tanácsnok ahogy polgármester úr felvezetésében is említette az egész
országot, így Kaposvárt is rosszul érintette a COVID járvány. A költségvetésben szerepel egy
kirívóan magas tétel, a Budai-Nagy Antal utcában található szökőkút tervezésére és építésére
gondol, ami 62 millió forintos tételt jelent a városnak. Kérdése, hogy egy ilyen komoly
gazdasági krízis közelében ez egy feltétlenül szükséges beruházás-e?
Szita Károly polgármester a munkanélküli adatokkal kapcsolatban elmondta, a
foglalkoztatási létszám növekedése a NAV adatai alapján lettek megállapítva. Ez a
legfontosabb mutatója egy városnak, amikor a foglalkoztatási adatokat elemzi. Másik mutató,
ha a KSH adatait veszik alapul. Ezek azért nem jók, mert a KSH-nak településsori adatai
nincsenek, csak megyei adatai vannak. Másik a Munkaügyi Központ statisztikai adatai,
amelyek bejelentés és bevallás alapján kerülnek megállapításra, ezek sem pontos adatok. Nem
tud arra az igazi kérdésre választ adni, hogy hány fő az a létszám, aki dolgozik ebben a városban
és alkalmazási viszonyban van. A város mindennapjait és jövőjét tekintve legfontosabb
tényező, hogy erős legyen a gazdaság. Az állami támogatáson felül a helyi adóból tudják
finanszírozni a kötelező feladatok ellátásához szükséges pénzeszközt. A Városgondnokság egy
új szervezeti struktúrában dolgozik és teljesen más munkarendben, melynek vannak nehézségei
és akadályai még. Akkor tud hatékony lenni, ha egyből szól, mert a mostani munkarendjük
szerint 5 napon belül visszajelzést kell, hogy adjanak a bejelentést követően. Kérte képviselő
urat, a problémákat továbbra is szedje össze, mert ezzel sokat segít, de ne várja meg a következő
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Közgyűlést – ott nyugodtan sorolja fel –, hanem azonnal jelezze, mert ezekkel a konkrét
példákkal fog tudni lépni. Azonban, ha egy lakóutcában illegális szemétlerakás történik, akkor
vissza szállítják az udvarra a szemetet, ha beazonosítható a hulladék gazdája. Olajgyűjtéssel
kapcsolatban elmondta, három alkalommal volt kiírva közbeszerzés, ami eredménytelen volt.
Azért nem tudtak eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatni, mert nem volt jelentkező. A
gyűjtőedény közbeszerzése most van folyamatban, reméli eredményes lesz, és akkor elindulhat
a program. A Budai-Nagy Antal utcában egy körforgalmat építenek, melynek a közepét nem
betonozzák, hanem megépítik azt a hasonló jellegű, de ugyanazt a városképet mutató
szökőkutat, mint ami a Noszlopynál van. Környezetvédelmi szempontból is, és látvány
szempontjából is előnyös megoldás, véleménye szerint képviselő úrnak is tetszeni fog.
-----Hozzászólások----Felder Frigyes képviselő a foglalkoztatási adatok elemzésénél és az okok keresésénél nem árt
megvizsgálni miből indul ki, a módszertant, amit követ helyesen kövesse. Foglalkoztatottsági
adatokat éven belül összehasonlítani, szezonalitást figyelmen kívül hagyva nem sok értelme
van. Az ivóvíz csap esetében értelmetlennek tartja az e-mailben történő bejelentést, egy kis
életszerűséget kérne benne. Az illegális hulladék lerakással kapcsolatban az expozéjában is
megemlítette ezt a problémát, véleménye szerint az emberek 99,95 %-a egyetért ezzel, ő is
egyetért polgármester úrral. Ez egy súlyos probléma, érthetetlen, hogy ezt egyesek miért
csinálják, mikor van lehetőség a hulladékokat lerakni, ez elfogadhatatlan. Ha ez lakott területen
történik és a lakosok kérik, hogy szállítsák el, rájuk való tekintettel ne kelljen hónapokat várni
rá. A Tar-Csatár Óvodában Kováts Imre volt képviselő társa fényképeit látva, teljesen jogos
kritikáit megfogalmazva, arra kérte polgármester urat menjen ki és nézze meg, hogy mi van ott,
a kerítésig ér a zöldhulladék.
Szita Károly polgármester megköszönte képviselő úrnak a hozzászólást, ha kér még 2 percet,
akkor megfogja adni a szót.
Felder Frigyes képviselő plusz 2 perc hozzászólási idő megadását kérte.
Szavazás eredménye
#: 5088
Száma: 20.09.24/2/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 09:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület 2 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
1
0
16
2
0
18

Szav%
Össz%
93,75
83,33
6,25
5,56
0,00
0,00
100.00
88,89
11,11
0,00
100.00
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Felder Frigyes képviselő a biomassza fűtőmű közbeszerzésére nem kapott választ, hogy miért
hiúsult meg.
Szita Károly polgármester átadta a szót jegyző úrnak dr. Nadrai Norbert József képviselő úr
módosító indítványa kapcsán.
dr. Csillag Gábor jegyző dr. Nadrai Norbert József képviselő úr az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztéshez módosító indítványt terjesztett elő. A módosító indítványt törvényességi
szempontból megvizsgálta. A módosító indítvány két részből áll, az első rész az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat egészíti ki 3 határozati javaslattal, ez
törvényességi szempontból megfelelő. Azonban a módosító indítvány második fele a
fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza anélkül,
hogy ez a rendelet bármilyen formában is módosítaná a költségvetési rendeletet, illetőleg
anélkül, hogy az indítvány a költségvetési rendelet módosítására tenne javaslatot e
vonatkozásban. Az a körülmény, illetve az a tény, hogy egy önkormányzati rendeletnek
költségvetési hatása van, nem jelenti a költségvetési rendeletnek a módosítását. A következetes
kúriai bírósági gyakorlat szerint a képviselő-testület csak olyan előterjesztést tárgyalhat, ami
napirendjén szerepel. A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló rendelet nem szerepel a
Közgyűlés mai napirendjei között, ezért megítélése szerint a képviselő módosító indítvány ezen
részét a képviselő-testület nem tudja jogszerűen tárgyalni. Emellett meg kell, hogy jegyezze, a
módosító indítvány nem felel meg az SZMSZ 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak,
illetőleg a rendeletmódosítás vonatkozásában nem tartalmaz részletes indokolást, és a
hatásvizsgálatot sem tartalmazza.
dr. Nadrai Norbert József képviselő először egy technikai jellegű része a hozzászólásának az
SZMSZ 23. § (3) bekezdése alapján a javaslatokról egyenként kell majd szavazni. A másik
pedig, amit jegyzőkönyvben kíván rögzíttetni, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 48. § (3) bekezdése alapján 5 képviselő névszerinti szavazást kér az indítványokról, ezt
oda is adja. A módosító indítványról elmondta, a bizottságok megtárgyalták, köszönte azoknak,
akik támogatták. A Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Jogi Bizottság tárgyalta, az
SZMSZ 24. § és 32. §-ának megfeleltek ezek a módosító indítványok és nem tért el attól a
gyakorlattól, ami januárban a módosító indítványoknál történt. Módosító javaslatai közül a
tesztelési keretre vonatkozóan annak elfogadása és elutasítása között a különbség annyi, hogyha
elfogadják, akkor részt vállalnak ebben a védekezésben. Ha elutasítják, akkor a teljes
felelősséget a polgármester nyakába akasztják, hiszen a költségvetési rendelet 200 millió
forintig ad felhatalmazást számára. Ha azt a járványügyi helyzet megköveteli, akkor a
polgármesternek joga és kötelezettsége lesz majd beavatkozni. Az ingyenes parkolás
bevezetésével a miniszterelnök egyenlőséget hirdetett, annak megszüntetésével sem sérülhet
véleménye szerint az egyenlőség, ez értékrendi kérdés. Januárban a költségvetés elfogadásakor
megtakarítási javaslata egyik része volt a saját tiszteletdíjuk 30 %-os megemelésének és a
polgármesteri megbízottak 15 milliós keretének eltörlésével együtt. Az önkéntes véradók
megbecsülésének jeleként javasolta, mivel volt egy botrányos eset Kaposváron az első hullám
idején, amikor egy önkéntes véradót megbírságoltak, majd az igazolást, amikor elvitte, hogy
vért adni volt azt elutasították és ezt komoly közfelháborodás és aláírásgyűjtés követte. Ezért
javasolta, hogy a megbecsülés érdekében a véradás napján az önkéntes véradó annak a napján
ingyenesen parkolhasson Kaposváron. Ennek megtagadása komoly válságot jelentett egyes
embereknél a szavazásnál, hiszen több bizottsági tag önkéntes véradó volt. Volt olyan is
Pénzügyi Bizottságon, hogy valaki támogatta az indítványt, majd új szavazást kért, hogy
mégsem támogatja az indítványt, ami sajnálatos szituáció volt.
16

dr. Molnár Péter képviselő az előterjesztés 2. oldalán az utolsó bekezdésben azt írják, hogy
“A működési célú államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök teljesítési aránya 2562,1 %.” Ez
valószínűleg hibás, mert elég túlzónak tűnik ez az arány, lehet csak elírás. A képviselői
módosító indítvány kiegészítő határozati javaslattal kapcsolatban pedig, a koronavírus
tesztelésre fordított összeg államtól való visszakövetelésére hatalmazza fel a polgármester urat
az egyik pont. Ezt azzal egészítené ki, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
VII. fejezet 1. címe, amely az állam felelősségét részletezi a lakosság egészségi állapotáért,
ezen fejezet 142. §-a szabályozza, hogy az alapcsomag részeként kell biztosítani a
Magyarország területén tartózkodó személy részére a járványügyi érdekből végzett
szűrővizsgálatot, és ezen szűrővizsgálatok költségének fedezetét a központi költségvetésben
kell biztosítani. Vagyis a koronavírus teszteket ezen törvény alapján már jelenleg is ingyen
kellene adni az egész ország területén, összhangban az európai gyakorlattal.
Bereczki Dávid tanácsnok jogászkodásban nem tudja felvenni a versenyt, de azt gondolja,
hogy az önkormányzatnak egy szociális védőhálót kell nyújtania a városban élő polgárok
számára és ezt a COVID járványt nemcsak a város költségvetése, hanem az emberek
pénztárcája is jelentősen megsínylette. Mivel a szociális védőháló nem áll rendelkezésre
jelenleg országosan, a látszatintézkedéseken kívül nem történik igazából semmi ebben a
második hullámban csak egy 19.500.- Ft-os hatósági árat sikerült megszabni a tesztelésre. Így
az önkormányzatnak, ha rendelkezésére áll „pénz, paripa, fegyver”, akkor elérhetővé kell tenni
a városban élők tömeges tesztelését. Arra kérte a képviselő-testületet, támogassa dr. Nadrai
Norbert József képviselő úr javaslatát.
Szita Károly polgármester a biomassza fűtőmű miatt elnézést kér, több közbeszerzési eljárást
itt is lefolytattak. Felkérte Kovács Katalin igazgatót, tájékoztassa a képviselő urat.
Kovács Katalin igazgató kiírták azt az új közbeszerzési eljárást, amit kértek a Nemzeti
Fejlesztési Programirodától, hogy a távhő szolgáltató folytasson le. Meg volt a helyszíni bejárás
és olyan kérdések érkeztek, ami a felhívásban és a dokumentációban egy dologban
ellentmondás volt. Ezért vissza kellett hívni a felhívást, már ismét a KFF-nél van, várhatóan
jövő héten megjelenik. Ezt az egy adatot kellett kijavítani, ami mellett azért döntöttek, mert
nem akartak közbeszerzési kockázatot felvállalni.
Szita Károly polgármester nem oldja meg a problémájukat, ha kiírják a közbeszerzési eljárást.
Az csak alapvetően ad egy képet arról, hogy a biomassza fűtőmű megvalósítása mennyibe
kerül. Az eddigi ajánlatok alapján jóval magasabb költségű lesz, mint amire eredetileg
számoltak a pályázat kiírói, erre kell pénzt szerezni és csak abban az esetben lesz
meghirdethető. Nézték a geotermiát is, kutatást végeztek és nem alkalmas sajnos. Megújuló
energia esetében a meleget, a távhőt geotermiával állítják elő, különböző földtani kutatási
adatokkal. A legfontosabb, amivel a legtöbbet tudnak tenni annak érdekében, hogy járványt
megfékezzék, az nem a tesztelés. A leghatékonyabb a maszkviselés, a távolságtartás és a
kézmosás. A tesztelés önmagában mindig csak egy adott helyzetet mutat, az csak a
mintavételkor meglévő állapotot tükrözi. Azon dolgoznak a kórházzal együtt, hogy van-e a
világon fellelhető olyan megbízható és hatékony teszt, amely beszerezhető. Ha teszt vásárlást
fog támogatni a város önkormányzata, azt a kórháznak fogják odaadni, annak érdekében, hogy
a szakemberek döntsék el hogyan tovább. A szociális hálójuk olyan, hogy aki indokolt esetben
tesztelni akarja önmagát és azért nem tudja elvégezni a tesztet, mert a háziorvos nem küldi el
hatósági tesztelésre, vagy azért mert nincs pénze, hogy megvásárolja a tesztet, jöjjön hozzájuk
és adnak neki rá. Ezt tartja a legfontosabbnak, hogy mindenki, akinek szüksége van valamire
és indokolt esetben nem tudja megvenni az anyagi helyzete miatt és egyértelműen indokolni
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tudja, számíthat a segítségükre. Ha olyanokat fogalmaznak meg módosító indítványban, amire
a többség nemet mond, akkor azt fogadják el. Erre a módosító indítványra határozott
véleménye, hogy nem. A második módosító indítvány az a tesztelésről szólt. Elmondta a
szakemberek véleményét, ha majd mindenki tesztelni akarja magát indokolt esetben és nem
tudja megvenni a tesztet, kap segítséget. Teszteket akkor fognak vásárolni, ha majd a kórház
azt mondja, hogy szeretne venni, ennyi az ára, kér hozzá segítséget. Akkor meg fogják tenni,
de a szakemberek véleménye alapján. A harmadik módosító indítvány, hogy emeljék meg a
védekezési keretet, nem fogja támogatni, mert 1 milliárd van bent. Minden egyes forrás
rendelkezésre áll arra, hogy védekezni tudjanak. Negyedik, amit el kívánt mondani, ha valaki
módosítani akar egy rendeletet képviselőként, városlakóként az megteheti, ha valaki azt akarja,
hogy a parkolási rendeletet módosítsák, megteheti, írja meg maga az előterjesztést, nyújtsa be
a polgármesternek, vagy jegyzőnek. Kiküldik a bizottságoknak, akik megtárgyalják, utána
pedig ide kerül a Közgyűlés elé, ez a rendje. Ebben egyértelműen osztja jegyző úr álláspontját.
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi kérte polgármester urat, ízlésbeli minősítéstől
tartózkodjon a közeljövőben. Teljesen félreértelmezte a javaslatot, arról van szó, hogy a
járulékfizetés tartalmazza a költséget.
Polgármester elvette a szót.
Szita Károly polgármester nem kell indokolnia a módosító indítványt, szavazással eldönti a
képviselő-testület többsége.
dr. Nadrai Norbert József képviselő a járulékfizetés tartalmazza ezt a költséget, azt kérik,
hogy az önkormányzat lépjen a szervezésben és azt követően téríttesse meg az állammal, hogy
az önkormányzat ne legyen negatívba. Az SZMSZ-re hivatkozva, a hozzászólónak, ha
megtörtént a válaszadás és kifejti még 1 perc áll rendelkezésre, amit szeretne igénybe venni.
Szita Károly polgármester a zárszó már régen elhangzott, szavazás következik. Név szerint
fognak szavaztatni először a módosító indítványról. Elmondta, hogy Teveliné Horváth Melinda,
dr. Molnár Péter, dr. Nadrai Norbert József, Bereczki Dávid, Felder Frigyes azt kéri a képviselőtestülettől, hogy a 2020 évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott
képviselői módosító indítványokról név szerinti szavazást kezdeményeztek.
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta a testületet a név szerinti szavazás menetéről.
Név szerinti szavazás dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról:
„A Közgyűlés Covid-19 vírus tesztelési keretet különít el 250.000eFt összegben, a kaposváriak
életének megvédése és egészségének megőrzése, valamint a munkahelyek védelme
érdekében.”
Bereczki Dávid
Borhi Zsombor
Czimmermanné Németh Andrea
Csutor Ferenc
Dér Tamás
Felder Frigyes
dr. Giber Vilmos
Kárpáti Tímea

igen
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem
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Mihalecz András
dr. Molnár Péter
dr. Nadrai Norbert József
Nagy Attila
Perlaki József
dr. Pintér Rómeó
dr. Szép Tamás
Szita Károly
Teveliné Horváth Melinda
Torma János

nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

„A Közgyűlés a Covid-19 vírus tesztelésre fordított összeg megtérítése érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon — az országgyűlési képviselővel közösen - az
állam képviselőivel, így az egészségügyi járulékot egykor és jelenleg fizetettek érdekében az
állami egészségbiztosítási feladatokat ellátó Magyar Államkincstárral, valamint az
egészségbiztosítással nem rendelkezők érdekében a kormány illetékes tárcájának vezetőjével.
Amennyiben a közegészségügyi védekezés költségét az állami szervek nem térítik meg,
felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényelt összeget bírósági úton követelje.”

Bereczki Dávid
Borhi Zsombor
Czimmermanné Németh Andrea
Csutor Ferenc
Dér Tamás
Felder Frigyes
dr. Giber Vilmos
Kárpáti Tímea
Mihalecz András
dr. Molnár Péter
dr. Nadrai Norbert József
Nagy Attila
Perlaki József
dr. Pintér Rómeó
dr. Szép Tamás
Szita Károly
Teveliné Horváth Melinda
Torma János

igen
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

„A Közgyűlés Covid-19 vírus tesztelést az önkormányzat általa fenntartott szervezetek, majd
azt követően az állami és nem állami fenntartású szervezetek közfeladatot ellátó dolgozóival
és az ellátásban résztvevőknél szervezi meg. A tesztelés sorrendiségét a veszélyeztetettség
mértéke határozza meg, amelyhez az érintett szervek adatai alapján a népegészségügyi hatóság
véleménye alapján a polgármester határoz meg.”
Bereczki Dávid
Borhi Zsombor

igen
nem
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Czimmermanné Németh Andrea
Csutor Ferenc
Dér Tamás
Felder Frigyes
dr. Giber Vilmos
Kárpáti Tímea
Mihalecz András
dr. Molnár Péter
dr. Nadrai Norbert József
Nagy Attila
Perlaki József
dr. Pintér Rómeó
dr. Szép Tamás
Szita Károly
Teveliné Horváth Melinda
Torma János

nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

Szita Károly polgármester megállapította, hogy 5 igen szavazattal, 13 nem szavazattal és
tartózkodás nélkül a képviselő-testület a módosító indítványokat elutasította. Kérte,
szavazzanak a határozati javaslatokról.

Szavazás eredménye
#: 5089
Száma: 20.09.24/2/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 09:50
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
2
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
83,33
83,33
11,11
11,11
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

68/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a következő határozatokat hozta:
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1.) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Tulipános
bölcsődéjében 2020. november 1-től 2 fő kisgyermeknevelői és 1 fő bölcsődei dajka álláshely
létesít.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
2020. november 1.

4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Tulipános Bölcsőde álláshely bővítése miatti
jelentkező személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezetére 2020. évre 910.463 Ft
előirányzatot biztosít a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére, a következő évi
bérköltség beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Közreműködik:
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
Határidő:
2020. november 1.
5.)
A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a 121/2019.(XI.28.)
önkormányzati határozat 18.) pontja alapján adminisztratív és technikai feladatok ellátása
érdekében legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású, megváltozott munkaképességű személy
határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 3 álláshely betöltésének határidejét 2021. november
30.-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Sziberné Fehér Éva igazgató
2021. november 30.

6.)A Közgyűlés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére a 3 fő 4 órás
megváltozott munkaképességű személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 1,5
álláshely betöltésének határidejét 2021. november 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
dr. Ábrahám Levente igazgató
2021. november 30.

7.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO
pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2020. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy jóvá és
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vállalja, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében 2021. I. félévre további
924 e Ft támogatást biztosít.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31. (2020. évi támogatás)
2021. február 28. (2021. évi támogatás)

8.) A Közgyűlés a Sávház felújítására bruttó 330 millió Ft-ot jóváhagy a céltartalékban lévő
KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósuló infrastrukturális fejlesztések terhére és
felhatalmazza a Polgármestert eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési
szerződés aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. október 31.

9.) A Közgyűlés a Dorottya-ház felújítására nettó 240 millió Ft-ot jóváhagy a céltartalékban
lévő KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
terhére és felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés módosításának aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. október 31.

10.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal városüzemeltetési feladatok ellátására kötött közfeladatellátási megállapodás a feladatellátás tárgyi feladatait biztosító ingó, -és ingatlan vagyonelemek
használatának feltételeivel történő módosítására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. október 1.

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont
és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő szakosztály vezető álláshelyet létesít 2020.
október 1-től 2021. június 30-ig tartó határozott időtartamra. Az álláshely kapcsán jelentkező
személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári
Sportközpont és Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatója
2020. október 1.
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12.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
előterjesztés mellékletét képező alapító okirat- módosító okiratot, és az egységes szerkezetű
alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. október 30.

13.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 2. pont
B/ pontja helyébe az alábbiak lépnek és ezzel együtt a 2. C/ pont törlésre kerül:
B/ Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
1. Uhlig Rita
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. október 30.

14.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 3. pont
B/ pontja helyébe az alábbiak lépnek és ezzel együtt a 3. D/ pont törlésre kerül:
B/ Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
1. Kövezsdi Gábor
2. Svajda József
3. Varga Nóra
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. október 30.

Szavazás eredménye
#: 5090
Száma: 20.09.24/2/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 09:50
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
3
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
72,22
72,22
16,67
16,67
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2020.(X.6.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító,
1/2020.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dér Tamás alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 17 fővel folytatta
tovább munkáját.
-----3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló
65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő mivel rendelet tervezet jelent meg, kérhetnék-e, hogyha
ilyen véleményeztetési eljárás van, a véleményt magát csatolják az anyaghoz?
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, teljesíthető a kérés, ezt követően így készülnek az
előterjesztések.
-----Hozzászólások----dr. Nadrai Norbert József képviselő köszönetét fejezte ki, bizottsági szakban volt módosító
javaslata és ezt kezelte a hivatal. Az utca elnevezések kapcsán kellett frissíteni.
Szavazás eredménye
#: 5091
Száma: 20.09.24/3/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
1
17
1
0
18

Szav%
Össz%
94,12
88,88
0,00
0,00
5,88
5,56
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló
65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
-----4. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának
jóváhagyásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5092
Száma: 20.09.24/4/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
1
17
1
0
18

Szav%
Össz%
94,12
88,88
0,00
0,00
5,88
5,56
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

69/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei
módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M18/2020-OTÉK” jelű
módosítás kapcsán a 18/2020. (V.15.) önkormányzati határozat 2. pontjával támogatott
módosítási szándék tekintetében:
a) a 013/455 hrsz alatti út – 013/465 hrsz alatti út - belterületi határ – 013/409 hrsz alatti
Kaposfüredi út – 67 sz. főút által határolt telektömb vonatkozásában a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal módosítja;
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b) belterületi határ - 0561 hrsz alatti út - a 6709 j. ök. út – a temető nyugati határa – belterületi
határ - a 67 sz. főút által határolt telektömb vonatkozásában a 2. melléklet szerinti
tartalommal módosítja.;
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

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

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M18/2020-OTÉK” jelű módosítás kapcsán az
Állami Főépítész záró szakmai véleményét elfogadja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Fóris Viktória városi főépítész
azonnal
Szavazás eredménye

#: 5093
Száma: 20.09.24/4/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
1
17
1
0
18

Szav%
Össz%
94,12
88,88
0,00
0,00
5,88
5,56
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2020.(IX.24.)
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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-----5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, 7 rendeletet érint a módosítás. Ezek közül
a leglényegesebb a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól szóló
rendeletnek a módosítása, amivel 2 hónapra lehetővé válik az, hogy a teraszbérlők ingyenesen
használják a teraszbérletet.
Szita Károly polgármester a koronavírus első hullámát követően korlátozva lettek a
vendéglátó ipari egységeknek a nyitvatartása. Utána a Kormány többféle rendelkezést hozott és
ajánlott az önkormányzatok figyelmébe is, ezek közzé tartozott az, hogy az önkormányzati
tulajdonban közterületen levő teraszok bérleti díj mentességét biztosítsa, melynek határideje
szeptember 1. legyen. Ezt jóvá is hagyták, de emellett még az önkormányzati tulajdonban levő
vendéglátó ipari egységeknek lecsökkentették az önkormányzat felé fizetendő bérleti díját.
Most a koronavírus második hulláma miatt azt javasolta, hogy még két hónap ingyenes
közterület teraszhasználati lehetőséget biztosítsanak a vendéglátó egységeknek. Ezzel is
segítve, hogy enyhítsék kiadásaikat, költségeiket. Megtudták ezt már a vendéglátók, és már
kapott elismerő és köszönő leveleket, megelőlegezve a döntésüket.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Nadrai Norbert József képviselő a rendelet tervezetekkel egyetértett, egy kiegészítő
határozati javaslata van, ugyanis a hatályosulás évente a munkaterv alapján visszatérő
előterjesztés. Javasolta, hogy a Közgyűlés kérje fel a Jogi Bizottságot, dolgozza ki a rendeletek
éves hatályosulásának vizsgálati módszerét, amely valamennyi önkormányzati rendelet
vizsgálatát érinti. A fizető parkolós rendeletnél, ahol kb. 75 fő ingyenes parkolását fizetik az
adófizetők találtak egy olyan részt, hogy területi listás képviselők is jogosultak erre. Itt
megjegyezték, hogy azért nincs módosításban, mert egy hatályosulásban dereguláció van. Azért
lenne célszerű ez a módszer, hogy legyen deregulációs javaslat, legyen költségvetési elemzési
javaslat. Egyáltalán nézzék meg, hogy az a rengeteg szabályozás, ami évek óta születik mi az,
amit alkalmaznak, mi az, amit nem, hogy tisztítsák ezt a jogszabályi rendet.
Torma János tanácsnok az előterjesztés egyik módosításához volt kiegészítése, a „Kaposvár
számít rád” program keretében. Itt a Bursa Hungarica ösztöndíjról van szó, ahol a város 2000ben elsőként csatlakozott az országban és azóta is sikeresen működik, hiszen a szociálisan
rászoruló diákokat támogatják vele. Azért is támogatandó ez a módosítás, mert a jelentkezők
köre jelentősen kibővülhet. Véleménye szerint ez jó hír, azoknak, akik szociálisan rászorulnak.
Kárpáti Tímea tanácsnok a közterület használatával kapcsolatban elmondta, hozzá is jutottak
el köszönő vállalkozói vélemények. Örömmel üdvözlik, mivel az egészségügyi előírások nagy
terhet rónak, hogy azokat betartsák, a vendéglátó ipar és turizmus az, amit legjobban sújtott a
járvány. Úgy gondolja, hogy ezzel a rendeletmódosítással hozzájárulnak a vállalkozások
sikerességéhez.
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Szita Károly polgármester egy módosító indítvány hangzott el, jegyző úr véleményére
kíváncsi a rendszer tekintetében. A Jogi Bizottság alakítson ki egy módszertant, hogyan
tárgyalják ezt az előterjesztést az elkövetkezendő időben.
dr. Csillag Gábor jegyző ennek nincs akadálya. A jelenlegi módszer az, hogy folyamatosan
átnézik a rendeleteket. Ha a Jogi Bizottságtól ebben segítséget kapnak és jelzik az ilyen jellegű
hibákat, ezzel hatékonyabb lesz a munka.
Szita Károly polgármester kérte, hogy elsőként a módosító indítványról szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 5094
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak a határozati javaslatról, azt követően pedig a
rendelet-tervezetekről.
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Szavazás eredménye
#: 5095
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról, az elfogadott módosítással együtt az alábbiak szerint
szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

70/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati rendeletek
hatályosulásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj folyósításáról szóló szabályzatot az előterjesztés melléklete
szerint elfogadta.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető
2020. október 1.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy dolgozza ki a hatályos önkormányzati
rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerét.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Szép Tamás a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnöke
a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság titkára
2021. február 18.
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Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 34/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 35/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 36/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
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Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 37/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 38/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről,
a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

32

Szavazás eredménye
#: 5097
Száma: 20.09.24/5/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 39/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának
szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----6. Előterjesztés a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi
terület védelméről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----dr. Csillag Gábor jegyző az első Deseda rendeletet 1993-ban fogadta el a Közgyűlés, azóta
rengeteg változás következett be mind a Desedában, mind a jogszabályi környezetben. Ezeket
a változásokat próbálták átvezetni, illetve azokat az értékeket megtartani, amik az 1993-as
önkormányzati rendeletben jók voltak. Ennek megfelelően próbálták kialakítani ezt a
rendeletet, amelynek megalkotása során azon túl, hogy a településrészi önkormányzatokkal
tárgyaltak, tárgyaltak a horgász egyesülettel és a Mezőgazdasági Agrárkamarának is eljuttatták
a rendelet-tervezetét, akik valamennyien támogatták. Akik tettek véleményt, az bekerült az
előterjesztésbe, így egy közös munkával született meg a Deseda rendelet.
-----Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, a Desedáért dolgozó további egyesületekkel
történt-e egyeztetés? Ezeknek az eredménye mi volt? Jogszabályszerkesztés és szakmai
egyeztetés volt-e a Kormányhivatallal?
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dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, a rendelet-tervezetet a településrészi
önkormányzatok is tárgyalták, azok az egyesületek, amelyek becsatornázódnak a településrészi
önkormányzatokhoz, azok számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy véleményezzék.
Minden egyes rendelet-tervezetet nem küldenek meg elfogadás előtt a Kormányhivatalnak, erre
a Közgyűlés döntése után kerül sor.
-----Hozzászólások----Nagy Attila tanácsnok az elmúlt héten részönkormányzatuk is tárgyalta az előterjesztés
tervezetet, lehetősége lett volna Nadrai képviselő úrnak is és a Szőlősgazdák Egyesületnek is,
hogy részt vegyenek rajta, hisz nyílt ülésen tárgyalták. Az elmúlt 26 évben 12 alkalommal
történt módosítás a jelenlegi rendeletben, az időközbeni változásokról, mely érinti a Deseda
körüli mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, haltelepítést. Két javaslatot tettek a
részönkormányzat részéről, amit szeretnék, ha hangsúlyosan kiemelt lenne a rendeletben. Az
egyik a Desedának a partvédelme, amit a hullámverés igen súlyosan károsított, a másik a
kaposfüredi szőlőhegy és a part közötti területnek a védelme, hisz az elgazosodott,
elbokrosodott. Ezt társadalmi munkában már nagyrészt kipucolták, ebben polgármester úr
segítségét kérné, hogy ne bokrosodjon vissza, és folytatnák is ezt a munkát. Köszönetét fejezte
ki a tavaly elkészült kilátóhoz vezető út miatt, ami nagy megelégedést nyújt az ott lakóknak,
rengetegen használják.
dr. Nadrai Norbert József képviselő Nagy Attila képviselő úrhoz csatlakozva, az ottani
kerttulajdonosok valóban jelezték, hogy nagyon gazos az a rész és részt vesznek ennek a
tisztításában. Kodifikációs szempontból már Jogi Bizottsági ülésen is elmondta, javasolná a
rendelet napirendről való levételét és átdolgozását. A jelenlegi jogszabály szerkesztés
szempontjából nem kezelhető problémák vannak benne. Egyik a jogszabály szerkesztési IRM
rendelet, amikor jogszabályt alkotnak tagolásnál a szakasznál magasabb szintű szerkezeti
egység akkor alakítható ki, ha az alacsonyabb szintű szerkezeti egységek a jogszabály
áttekinthetése nem biztosítható. Ez egy 25 szakaszból álló rendelet, ami II. fejezetre oszlik, ez
a fejezetre való tagolás nem indokolt. Másik egy jogszabály nem egy irodalmi mű, a
különlegesen szép Deseda egy szépirodalmi folyamat, de ezt itt ne alkalmazzák. A
„továbbiakban” egy rövidítés, amit hosszú pl. cégnév esetén alkalmaznak. A rendeletben
„Deseda tó és környéke továbbiakban természetvédelmi terület” az egy alkalmazási szabály,
mit kell érteni, nem egy rövidítés, így értelme nincs. Vannak benne olyan szabályozások pl.
Kaposvár Városüzemeltetési Nonprofit Kft., de nincs rövidítve, hogy most kezelő, üzemeltető,
milyen címen folyik tovább. Viszont a rendelet tovább már a kezelőt, üzemeltetőt, a tulajdonost
vegyesen használja, nem lehet tudni, hogy ki áll mögötte. Másik, hogy a természetvédelmi
kezelési tervet 10 évenként felülvizsgálja, javasolja, hogy az legalább 5 évenként rá kellene
nézni. Vannak benne vicces jelenetek is pl. a csónak fürdés céljából nem hagyható el, ha valaki
csónakázott utána nem fürödhet kb. ezt jelenti. A 7. § (1) és (2) bekezdése között koherencia
zavar van, az egyik sporttevékenységről beszél, a másik versenyről beszél. Nem mindegy, hogy
milyen fogalmat használnak magában egy rendeletben. Havária esetén, bár itt nincs
meghatározva mi ez a fogalom – idegen szavakat használni csak értelmezéssel lehet –, itt a
következő történik, ha ilyen eset megvalósul, tulajdonos, kezelő, halgazdálkodási jog jogosultja
szükséges időtartamra felfüggesztheti a horgászatot. De melyik a három közül, aki dönt, nem
mindegy és a felfüggesztésnek mi a feltétele. Vannak olyan megjegyzések, hogy kiemelt
figyelmet kell fordítani, ezek a jogszabályban nem értelmezhetőek, mert nem tudja a
jogalkalmazó, hogy mit csinál.
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Borhi Zsombor alpolgármester érdeklődve figyelte ezt a jogi okfejtést, de véleménye szerint
ennél sokkal lényegesebb dologról van szó, hogy viccesnek nyilvánítsák és szétcincálják. Van
egy gyönyörű szép természetvédelmi terület itt Kaposváron, amit úgy hívnak, hogy Deseda tó,
ami 45 éve jött létre. A korábbi rendelet már nem volt alkalmas arra, hogy azt az egyébként
mesterségesen létrehozott, de azóta gyönyörű szép természetvédelmi környezetet megóvják,
ami az évtizedek alatt kialakult. Párhuzamosan ezzel pedig a szakemberek azt mondják, hogy
minden tónak a létrejöttekor az a sorsa, hogy előbb-utóbb feltöltődik, ha az emberek nem
vigyáznak rá. A vízminőségben is tapasztalható problémák elsősorban az algásodásra gondol,
ezek is a különféle emberi tevékenységre visszavezethetőek. Ahhoz, hogy ezeket hatékonyan
meg tudják gátolni, meg tudják őrizni a tavat olyannak, amilyennek létrehozták és amilyennek
a természet kialakította a környezetét, ehhez nagyon nagy szükség van erre a rendeletre, egy
egységes rendeletre. Lesznek még következő lépések, amit terveznek a tó kapcsán, mert nem
elegendő ez, ezzel a rendelettel talán meg tudják akadályozni, hogy a tó vízminősége és a
kialakult természeti környezet ne romolhasson tovább. Ahhoz, hogy a vízminőség javulni
tudjon további intézkedésekre lesz majd szükség, amiket jelen pillanatban előkészítenek. Kérte,
hogy a rendeletet támogassák, és azt nézzék, hogy Kaposvár egyik legnagyobb értékéről van
szó, amit szeretnének megvédeni. Úgy gondolja, hogy ez a rendelet maximálisan megfelel
annak, hiszen nem ők találták ki elsősorban, nem ők írták a Deseda kezelési tervet, hanem olyan
szakemberek, akinek ez a szakmája. Véleménye szerint, ha viccesnek nyilvánítják, akkor azt
sértésnek veszik.
Szita Károly polgármester lezárta a napirendet, jegyző úrnak megadja a szót zárszóra, azt
követően a szavazás következik. Egy ügyrendi javaslat hangzott el dr. Nadrai Norbert József
képviselő úr részéről, hogy vegyék le most napirendről ezt az előterjesztést. Nem támogatja az
indítványt és arra kérte a képviselőket is, hogy ne támogassák. Felolvasta, amit képviselő úr
kifogásolt „a rendelet célja a Deseda tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi
terület, különleges szép természeti környezetének megóvása, a tó és környéke értékeinek,
ökológiai rendszerének és vízminőségének védelme, valamint annak területén a szabadidős és
sporttevékenység szabályozása.” Ezt legalább meg lehet érteni.
dr. Csillag Gábor jegyző kérte, hogy a rendeletet fogadják el. Nagy Attila képviselő úr a
településrészi önkormányzat ülésén kérte a partvédelmet, ez bekerült a kezelési tervbe. Abban
a szerencsés helyzetben vannak, hogy azokkal, akiknek ezt a rendelet alkalmaznia kell, a
rendelet megalkotása során egyeztettek és egyikük sem kifogásolta, hogy a rendelet I. vagy II.
fejezetből áll. Azt nézték, hogy hogyan kell alkalmazni és ennek mi a tartalma. A
természetvédelmi kezelési tervvel kapcsolatosan, egy külön jogszabály írja elő ennek az
elkészítését és általánosságban ennek 10 évet ad. Ennek az az egyszerű oka, hogy a természet
életében 5 évre nem igazán érdemes tervezni, ez egy hosszú távú program és ott ez a program
10 éves időtartama az, amit alkalmazni kell, illetve alkalmazni lehet. A Kaposvári
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. most kezelő, vagy üzemeltető a 3. § (1) bekezdése
egyértelműen rögzíti. Véleménye szerint ez egy jól alkalmazható rendelet és kérte, hogy a
képviselő-testület fogadja el.
Szita Károly polgármester kérte elsőként szavazzanak az ügyrendi javaslatról, mely úgy
hangzott, hogy vegyék le az előterjesztést a mai napirendi pontjaik közül.
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Szavazás eredménye
#: 5098
Száma: 20.09.24/6/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület az ügyrendi javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
3
12
2
17
1
0
18

Szav%
Össz%
17,65
16,67
70,59
66,66
11,76
11,11
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Szita Károly polgármester megállapította, hogy az ügyrendi javaslatot a testület nem fogadta
el. Kérte, döntsenek a rendelet-tervezetről.
Szavazás eredménye
#: 5099
Száma: 20.09.24/6/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
1
1
17
1
0
18

Szav%
Össz%
88,24
83,32
5,88
5,56
5,88
5,56
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 40/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét a Deseda-tó és környéke, mint helyi jelentőségű
természetvédelmi terület védelméről és használatának szabályairól, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
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-----7. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5100
Száma: 20.09.24/7/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

71/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári
Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői – magasabb vezetői – beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a
pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
pályázatot hirdet
a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői
– magasabb vezetői – beosztásának ellátására
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.
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A közalkalmazott által betöltendő munkakör: gazdasági főelőadó.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre
szól, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig.
A munkavégzés helye:
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság – Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből fakadó
kötelező és nem kötelező egészségügyi feladatok ellátásának, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. CXC. törvény szerinti működtetésnek, a kapcsolt gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények pénzügyi-gazdasági, munkaügyi, műszaki feladatai ellátásának, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján a tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, módosításával, az
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, készpénz-kezeléssel, bankszámlák vezetésével,
könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásának, valamint az
étkeztetési feladatok megszervezésének és lebonyolításának a felügyelete, ellenőrzése,
irányítása.
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézmények vonatkozásában a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség;
 legalább öt év gazdasági területen eltöltött szakmai gyakorlat;
 legalább két év vezetői gyakorlat;
 a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati
vezetőképzésen történő részvétel igazolása vagy szociális szakvizsga;
 vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg gazdasági főelőadó 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);
 a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel;
 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;
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jogszabályban meghatározott határidőn belül a vezetői megbízással rendelkező
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.)
EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzésen történő részvétel igazolása
vagy szociális szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az egészségügyi és/vagy műszaki területen szerzett
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás
idejére szóló 5 éves vezetési program,
 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 végzettséget, szakmai és vezetői 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 (közgyűlési, bizottsági) üléseket kívánja –e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 31.
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatás 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 a (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 GESZ 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 a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
által létrehozott, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Népjóléti Bizottság és a
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tanácsnokaiból álló szakértői
bizottság hallgatja meg. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020.
november 26-i ülésén a megbízásról.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 26.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2020. szeptember 30.
 www.kaposvarigesz.hu internetes oldal – 2020. szeptember 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 30.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. szeptember 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázó
meghallgatására a Népjóléti Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökeiből
álló szakértői bizottságot hoz létre.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. szeptember 24.

Dér Tamás alpolgármester visszatért az ülésterembe, így a testület 18 fővel folytatta tovább
munkáját.
-----8. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5101
Száma: 20.09.24/8/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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72/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a 2020. december 28. és 2020. december 31. közötti munkanapokra igazgatási
szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre
a hatósági és az anyakönyvi feladatok csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az
ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző (az ügyfelek tájékoztatása)
dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása)
2020. december 10. (ügyfelek tájékoztatása)
2020. október 31. (dolgozók tájékoztatása)

-----9. Előterjesztés a Kaposvár-Kaposfüred, Állomás utcában lévő füves sportpálya
bérbeadásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5102
Száma: 20.09.24/9/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

73/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club
részére bérbe adja a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpályát 2020.
augusztus 15-től 2020. november 30-ig 168 óra időtartamban, illetve 2021. március 15-től 2021.
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június 30-ig 168 óra időtartamban, mindösszesen 336 óra időtartamban 5.500,- Ft/óra +Áfa
bérleti díj mellett a pályázati felhívásban szereplő feltételekkel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. szeptember 30.

-----10. Előterjesztés távközlési állomások létesítéséhez szükséges terület
bérbeadásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések----dr. Molnár Péter képviselő az előterjesztés tartalmazza, hogy “a fenti bérlemény továbbiakban
történő hasznosítása céljából a telepítendő bázisállomás által elfoglalható 15 m2 méretű
területet”. Ez azt jelenti, mármint a telepítendő szó, hogy új helyen létesülnek bázisállomások,
vagy a régi helyen? Illetve, hogy ezek egy 5G-s bázisállomások lesznek-e?
dr. Nadrai Norbert József képviselő az érintet környéken élőkkel volt-e valamilyen
egyeztetés, illetve a körzet képviselőivel, nekik mi a véleményük? A kiírás maga miért engedi
meg, hogy a bérlő a bérleményt harmadik személynek albérletbe adhassa? Javasolta ezt a részt
törölni.
Szita Károly polgármester ez egy működő létesítmény a víztorony tetején. Nem új torony
kerül fel, hanem a régi marad, csak jogilag rendbe kellett rakni, hogy teljesen jogszerű legyen,
ha ez nincs nem működnek a mobiltelefonok.
Balogh Beáta igazgató ez egy víztorony, már elhelyezett antennáknak a területét adnák bérbe.
A bérleti szerződés lejárt, és ezért kell újra kiírni és újra bérleti szerződést kötni a távközlési
szolgáltató cégekkel. A terület nem változik, korábban is ekkora területet vettek igénybe és az
antennát sem fogják lecserélni, csak a bérleti jogviszonyt kellett ezáltal meghosszabbítani.
-----Hozzászólások----dr. Nadrai Norbert József képviselő szeretné, ha a határozati javaslatba beillesztenék a
legmagasabb bérleti díjat ajánlóval köt bérleti szerződést az önkormányzat, továbbá töröljék a
bérlő a bérleményt harmadik személynek albérletbe adhassa, ha pályázott és bérbe veszi, akkor
üzemeltesse. A részletfizetést nem engedné meg, fizessék ki egy összegben.
Szita Károly polgármester nem támogatja a határozati javaslat módosítását. Kérte dr. Nadrai
Norbert József képviselő urat ismételje meg javaslatait szavazáshoz.
dr. Nadrai Norbert József képviselő mindkét határozati pont utolsó mondatában szerepel az
érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására, ebbe kérné beszúrni, az
érvényes és eredményes pályázat esetén a legmagasabb bérleti díjat ajánlóval.
Szita Károly polgármester nem támogatja a módosító indítványt, kérte, szavazzanak.
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Szavazás eredménye
#: 5103
Száma: 20.09.24/10/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:43
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
4
12
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
22,22
22,22
66,67
66,67
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta törölni a kiírásból, a bérlő a bérleményt
harmadik személynek albérletbe adhassa.
Szavazás eredménye
#: 5104
Száma: 20.09.24/10/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:44
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
2
14
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
11,11
11,11
77,78
77,78
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

dr. Nadrai Norbert József képviselő a részletben történő fizetés helyett javasolta, hogy egy
összegben fizessen.
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Szavazás eredménye
#: 5105
Száma: 20.09.24/10/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:44
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
1
14
3
18
0
0
18

Szav%
Össz%
5,55
5,56
77,78
77,77
16,67
16,67
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Szavazás eredménye
#: 5106
Száma: 20.09.24/10/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:45
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
2
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
88,89
88,89
11,11
11,11
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

74/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Legénysor utca
7511 hrsz-ú ingatlan (víztorony és földterület) 15 m2 méretű területét 2021. január 1. napjától
legfeljebb 3 éves határozott időtartamra, 2.100.000.- Ft + Áfa/év minimális bérleti díjért
távközlési állomás létesítése céljából pályázat útján bérbe adja.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást
jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a
bérleti szerződés aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. november 15. (pályázat megjelentetése)

2.Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Hevesy Gy. utca
9726/102 hrsz-ú ingatlan (víztorony és földterület) 15 m2 méretű területét
2021. január 1. napjától legfeljebb 3 éves határozott időtartamra, 2.100.000.- Ft + Áfa/év
minimális bérleti díjért távközlési állomás létesítése céljából pályázat útján bérbe adja.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást
jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a
bérleti szerződés aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. november 15. (pályázat megjelentetése)

-----11. Előterjesztés vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési
tervéről 2021-2035---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----Szita Károly polgármester zárszóként elmondta, nagyon fontos előterjesztés, ami itt van
előttük. Az egyik módosító indítványnál olvasta, hogy azt javasolták, hogy a védekezési alapba
tegyék be ezt a pénzt és vegyék el. Ezt egy jogász javasolta, itt a képviselő-testületi ülésen, ez
törvénysértő. A törvény egyértelműen leírja azt, hogy az onnan befolyó pénz nem fordítható
másra, csak a vízközmű rendszernek a rekonstrukciójára, felújítására. Fontosnak tartja
hangsúlyozni a következő évi költségvetés tárgyalásánál is, hogy ne akarják ezt a pénzt elvenni,
mert nem lehet. Sőt ez a pénz kevés ahhoz, hogy a jelenlegi rendszert fenn tudják tartani. Jelen
pillanatban Kaposváron a vízközműveik hálózati vesztesége 20-25 % közötti, ezt a pénzt arra
kell összpontosítaniuk, hogy ezt a hálózati veszteséget csökkenteni tudják. Ez kiadásként
jelenik meg és ráadásul az ország legolcsóbb víz- és csatornadíja van Kaposváron. Épp ezért,
mivel már nem nagyon lehet fenntartani az egész rendszer működtetését, a belső tartalékokat
így kell feltárják. 2035-ig kell meghatározniuk a törvény értelmében, hogy mi az, amit akarnak
csinálni, természetesen ezt évente felülvizsgálják. Arra kéri a kollégáit, hogy mindenkép arra
törekedjenek, hogy az üzemzavarok elhárítása mellett, a régi 50-100 éves vezetékrendszer
kicserélésével, vagy átalakításával, de a hálózati veszteséget csökkentsék. Ez az, ami stabilitást
ad az egész rendszernek és lehetőséget biztosít arra, hogy a befolyó víz- és csatornadíjból
működtethető és fenntartható legyen ez a rendszer.
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Szavazás eredménye
#: 5107
Száma: 20.09.24/11/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 10:48
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

75/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021.
évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat
hozta.
1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (1120473-1-004-00-01) 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 2021. évtől kezdődő 15
éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező
beruházási tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
2. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-204731-004-00-01) 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 2021. évtől kezdődő 15 éves időtartamra
vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási
tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
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3. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer
tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai
alapján a 2021. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított,gördülő
fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
azonnal
Határidő:
4. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer
tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai
alapján a 2021. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított,gördülő
fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
5. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz”
(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX.
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a a 2021. évtől
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit
képező beruházási tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
6. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz”
(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX.
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a a 2021. évtől
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit
képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
7. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez
mellékletként csatolt 3 db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok –
Zselickislak ivóvíz”, a „28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – Zselickislak –
Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” közműrendszerekre vonatkozóan aláírja, annak
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érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a fenti. pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket az
elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
azonnal
-----12. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi úton lévő 5374/29 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, a területi programból megépített ipari
park értékesítéséről szól az előterjesztés. Tájékoztatásként elmondta, hogy közbeszerzésre
felértékelték a területet, ezzel a minimális áron közbeszerzési eljárást indítottak. Egy pályázó
volt a Szabó Fogaskerék Kft., javasolta, annak reményében, hogy hamarosan gyárat fog építeni,
adják el a területet azzal, hogy határidőt szabva, ha addig nem építi meg a gyárat visszavásárlási
jogukat fenntartják, hogy ugyan ezért az árért vissza tudják vásárolni az ingatlant.
-----Kérdések----dr. Molnár Péter képviselő a 2020. május 14-én a kapos.hu oldalon megjelent interjújában
polgármester úr azt nyilatkozta, hogy az önkormányzat 356 millió forintot költött a gazdasági
tevékenységhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez ezen a területen. Ezzel szemben a
pályázatban és a határozati javaslatban 301 millió forint szerepel vételárként, ami még a kiépítés
költségét sem fedezi, nemhogy az ingatlanét. Kérdése volt, hogy ezt figyelembe véve reális-e
az értékbecslő által meghatározott forgalmi érték alapján kiírt pályázatra adott 301 millió
forintos vételárajánlat, illetve vételár?
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, a földterületre vonatkozó értékbecslés miért
nem része az előterjesztésnek?
Felder Frigyes képviselő 2008-ban majdnem a duplájáért értékesítettek hasonló ipari
területeket, most ez 4.500.- Ft + ÁFA/m2. Mi ennek az oka? Képviselő társa említette, hogy a
bekerülési költség sem térül meg, illetve nem részletezi az előterjesztés, hogy a pályázó, illetve
a nyertes egy meglévő gyáregységet leépít és újat hoz létre, vagy a meglévő gyáregység mellé
hozza ezt létre?
Szita Károly polgármester ingatlan értékesítés esetén jogszerű eljárás, hogy az adott területről
készíttetnek egy ingatlan értékbecslést. Hibának tartja, hogy az ingatlan értékbecslése nem
szerepel az előterjesztés mellékleteként, természetesen, áll rendelkezésükre. Kérte, legközelebb
tegyék be az előterjesztés mellékleteként. Ettől a pillanattól az önkormányzatnak
kötelezettsége, hogy az ingatlan értékbecslő által meghatározott minimál áron, kiírja az
ingatlannak az eladását. Kiírták az ingatlan eladását a meghatározott kikiáltási áron, és ha több
pályázó van, licitet tartanak. Egy pályázat érkezett, aki elfogadta az árat. Mivel kiírták nem is
tudnak mást tenni, azzal a javaslattal élt, hogy adják el neki ezt a területet. A városnak egy
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fillérje sincs ennek a területnek a közművesítésében, mind Európai Uniós forrásból valósították
meg a Kormány segítségével. Nem adófizetői pénzből valósult meg. Amikor kiírnak és
elnyernek egy Területi Operatív Programot, több feltétel van, amit teljesítenie kell a
pályázónak, hogyha elnyerte ezt a pályázatot, amit végre kell hajtani. Meg van határozva, hány
százalék lehet a menedzsment költség, a nyilvánosság tájékoztatására mennyit kell fordítani,
meg van határozva az, hogy mit költ magára az útra, járdára, közvilágításra, vezetékekre, ezt az
ingatlanbecslő értékelte. Úgy kapnak több, mint 300 millió forintot, hogy egy fillérbe sem
került. A másik része, hogy van egy tradicionális kaposvári vállalkozás, fogaskerekeket gyártó,
gépipari családi vállalkozás, amely évtizedek óta működik. A Kenyérgyár utcában van a
telephelye, bővíteni akar, de elfogyott a területe. Nem tud bővülni és nem tud fejleszteni, mert
beszűkült az a rész, nincs hely. Úgy döntött, hogy bővül és fejleszt, egy korszerűbb
üzemcsarnokot épít, nagyobbat, mint amiben jelenleg van. Ehhez keresett területet, ezért
pályázott. Embereknek és családoknak ad munkát, termelő gépipari vállalkozásról van szó. Mi
ebben a baj?
-----Hozzászólások----Felder Frigyes képviselő nincs ezzel semmi baj, egyszerű kérdés volt, amit feltett, nem szól
róla az előterjesztés. Szerette volna megkérdezni, megkapta rá a választ. Örülnek neki, ha ez a
cég bővül, fejleszt, új helyre költözik. Másik alapvető félreértés, hogy az EU-s forrás az nem
adófizetői pénz, dehogynem, talán nem baj, ha kapnak bizonyos összeget és megtérülve tovább
adják azt, amit építenek abból.
Borhi Zsombor alpolgármester nem érti a képviselőket, ahelyett, hogy örülnének, hogy
valami jó jön létre a városban, mindent elkezdenek furkálni. Itt van egy kaposvári cég, amely a
járvány idején tervez egy olyan beruházást, amiből majd a járvány után olyan korszerű,
világvállalkozás jöhet majd létre, ami messze Európába viszi majd Kaposvár hírét.
Munkahelyeket teremt kaposváriaknak és adóbevételeket a városnak, nem érti, ennek miért nem
lehet örülni. Nagyon sok munkát fektetnek abba, hogy ide cégeket, befektetőket hozzanak. Ez
az egyetlen pályázat volt, hozzanak másik pályázót, aki esetleg többet ajánl. Néha az az érzése,
hogy nem a témák a kérdés, hanem egy dologgal van bajuk a Kormánnyal, meg a
polgármesterrel. Az egész Kaposvár által szeretett Deseda tóról hoznak egy rendeletet,
megpróbálják szétcincálni a rendeletet, nem velük vitatkoznak, a kaposváriakkal.
Költségvetésnél, amikor a Katona József utcában az illegális hulladékról beszélt képviselő úr,
1 hónappal ezelőtt el lett szállítva, utána nézett. Amikor a koronavírusról van szó és szigorúak
az intézkedések, az a baj, amikor többet engednek meg azért, hogy az ország működni tudjon,
akkor az a baj. Döntsék el ki mellett állnak, a kaposváriak mellett, vagy csak a saját politikai
érdekeiket nézik ebben a Közgyűlésben. Annak sok értelmét nem látja.
Bereczki Dávid tanácsnok félreértelmezést lát alpolgármester úrnál, mert Felder képviselő
társa több percen keresztül arról beszélt, hogy ennek örülnek. Azt gondolja, egy önkormányzati
szinten ez az ideológiai kulturális szembenállás, ami a két politikai térfél között van, attól el
lehet tekinteni ügyekben. Azt gondolja, lehet együttműködni, viszont kíváncsi lenne, hogy az
elmúlt 15 évben hány ellenzéki indítvány ment át ezen a Közgyűlésen. Véleménye szerint, be
kellene fejezni egymás elhitetlenítését és tényleg el kellene kezdeni koncentrálni arra, hogy
gátakat tudjanak áthidalni a kaposváriak érdekében.
Szita Károly polgármester a napirendet lezárta. Sajnos bármennyire szeretné, eddig sem, meg
ezt követően sem számíthatnak az ellenzéki képviselők munkájára. Mindig arra törekedett,
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hogy ez a város egy olyan közösséget tudjon építeni magának, hogy függetlenül attól, hogy ki
mit gondol az életről, beleférjen. Amikor jó dolgot talál és ezt a jót valóban a másik érdekében
jónak is tekinti, akkor annak az érdekében tenni is tudjon. Engedtessék meg neki, hogy azoktól
gazdasági téren kioktatást ne fogadjon el, akiknek a véleménye, ha érvényre jutott volna, már
nem lenne Kométa. Képviselő úr be akarta zárni a Kométát, megszabadított volna 800 családot
attól, hogy munkahelye legyen, és elveszítették volna azt a lehetőséget, hogy egyről a kettőre
jussanak. Most azt a lehetőséget tudja magában hordozni, hogy Európa egyik legkorszerűbb
nagyüzeme lehessen. A módosító indítványokat soha sem úgy mérlegelik, hogy ki adta be,
hanem az, hogy ér e valamit. Ma is volt olyan ellenzéki módosító indítvány, ami ért valamit,
mert elfogadták és volt olyan, amit nem fogadtak el. Engedtessék már meg ezt a lehetőséget.
Arról van szó, hogy megteremtették a lehetőségét egy új ipari parknak, örüljenek annak, hogy
az új ipari parkot közművesítették. Örüljenek annak, hogy értékesítik és van egy befektető, aki
ezt megveszi azért, hogy munkahelyeket teremtsen és gyárat építsen. A befektető nem kívülről
jön, hanem ráadásul kaposvári, örüljenek már neki. Örüljenek a közös sikernek és annak, hogy
a Szabó Fogaskerék vállalkozói sikerének, hogy olyan exportja van, hogy látja a fejlődésnek a
lehetőségét és bővülni akar. Ne azt nézzék, hogy ebben a ciklusban, az elmúlt 30 évben történt.
2030-ig látják néhányan, hogy mi az, aminek történnie kell ebben a városban és reméli, hogy
megkapják a bizalmat, hogy tovább tudják csinálni. Ez akkor működik normálisan, ha a jó
dolgot mindenki támogatja, a rosszat pedig senki.
Szavazás eredménye
#: 5108
Száma: 20.09.24/12/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:07
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
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76/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata értékesíti a Kaposvár, 5374/29 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 5 ha 2661 m2 méretű ingatlant a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. (7400 Kaposvár,
Dombóvári u. 3.) ajánlattevők részére az alábbi feltételekkel:
-

az ingatlan vételára: 236.974.500.- Ft + Áfa, mindösszesen 300.957.615.- Ft,
az ingatlant az önkormányzat a megtekintett állapotban értékesíti,
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-

az adásvételi szerződés elkészítése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban való
átvezetése a vevő költsége és kötelezettsége,
az adásvételi szerződés hatályba lépéséhez szükséges a Magyar Állam képviseletében
eljáró MNV Zrt. elővásárlási jogról való lemondónyilatkozata,
az ingatlan tulajdoni lapjára az önkormányzat javára 2 évig tartó visszavásárlási jog,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a pályázatban megjelölt
beruházás megvalósításának biztosítékaként.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2020. november 15. (adásvételi szerződés megkötése)

-----13. Előterjesztés a Deseda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5109
Száma: 20.09.24/13/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

77/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Deseda tó halgazdálkodási
jogának haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2021. január 1- jével a
Deseda tó halgazdálkodási jogát pályázat útján 10 évre minimum 3.937.008+Áfa Ft/év
haszonbérleti díjért haszonbérbe adja. A Közgyűlés a pályázat kiírásának szempontjait és a
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pályázóval szembeni elvárásait az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban
rögzítetten határozza meg.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. szeptember 30. (pályázat megjelentetése)

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező a
Deseda tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló szerződést, és felhatalmazza
a Polgármestert sikeres és eredményes eljárás lefolytatását követően a szerződés aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

-----14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő a 124/2019.(IX.28.) önkormányzati határozat, a Teleki
utcai tömbben való fizetőparkoló telepítésről van szó, ennek január 31. volt a határideje a
februári Közgyűlésen a lejártban szerepelt, hogy áprilisban várható ennek a leszállítása. Tegnap
járt arra, nincs parkoló automata, az anyagban nem találta meg, ezért kérne segítséget.
Balogh Beáta igazgató az automata beszerzésére vonatkozó szerződést megkötötte még a
Városgondnokság. Úgy tudja, raktáron van az eszköz, csak további beállítás szükséges ahhoz,
hogy üzembe tudják helyezni.
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 5110
Száma: 20.09.24/14/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
1
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
83,33
83,33
5,56
5,56
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

78/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta:
1)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.)
önkormányzati határozat 2., 3., 4. és 7. pontját visszavonja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.)
önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét a tulajdonosi hozzájárulás
tekintetében 2021. április 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3)

dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Gróf Regina irodavezető
azonnal

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2021. április 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.)
önkormányzati határozat 8. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.
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4)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 108/2018. (IX. 27.)
önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét „évente október 31.”-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

5)

dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Gróf Regina irodavezető
évente október 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2018. (II. 22.)
önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2021. június 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2021. június 30.

6)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 26/2019. (II. 28.)
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2020. november 30-ra módosítja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2020. november 30.

7)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2019. (IV. 25.)
önkormányzati határozat határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

8)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 106/2019. (VIII. 1.)
önkormányzati határozat határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

9)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 140/2019. (XI. 28.)
önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

10)

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

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.)
önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2020. október 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. október 31.
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11)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.)
önkormányzati határozat 7. és 12. pontját visszavonja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

12)

13)

14)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2019. (XI. 28.)
önkormányzati határozat 18. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2020. december 31.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2020. (II. 27.)
önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2020. november 30-ra módosítja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2020. november 30.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2020. (II. 27.)
önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

15)

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
folyamatos

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 17/2020. (V. 15.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 1. pontjának
határidejét 2020. október 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

17)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2020. évi
szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

16)

dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Gróf Regina irodavezető
azonnal

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. október 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 21/2020. (V. 15.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozatának határidejét
2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

55

18)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 55/2020. (VI. 15.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 1. pontjának
határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

19)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 57/2020. (VI. 15.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 1-13. pontjainak
határidejét 2020. november 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

20)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 59/2020. (VI. 25.)
önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2020. november 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

22)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
2020. november 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 82/2020. (VI. 16.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 2. pontjának
határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

21)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. december 31.

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2020. november 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 60/2020. (VI. 25.)
önkormányzati határozat határidejét 2020. október 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020. október 31.
-----15. Előterjesztés utca elnevezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Szita Károly polgármester mindig fontos témáról van szó, amikor a képviselő-testületnek
megadatik az a lehetőség, hogy fejlesszen egy várost, hogy jobblétet tudjon biztosítani az itt
élőknek és megadatik az a lehetősége is, hogy utcákat nevezzen el az általa érdemesnek tartott
polgárokról, vagy szimbólumokról. A Színház parkról van szó, mert nincs Színház park
Kaposváron, de mégis van, mert nincs olyan kaposvári, aki a színház mögötti területet ne hívná
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Színház parknak. 1934-ben az akkori képviselő-testület elé bement egy javaslat, hogy ennek a
parknak adjanak nevet. 1933-ban építették ezt a parkot és a testület azt mondta nem lehet
elnevezni. Javaslatuk arról szól, hogy legyen jogilag is Színházpark a neve.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Nadrai Norbert József képviselő egyetértve a Színház park elnevezéssel, javasolta, hogy
határozati javaslatban emlékezzenek meg a kaposvári jelenségről is. Nemcsak országosan, de
Közép-Európában is ismert, hogy milyen kiváló színháza van Kaposvárnak. Nagyon sok helyen
látható, hogy a híres színészeknek, rendezőknek legyen egy olyan sétány, ahol elhelyezhetik a
kéz-, láb lenyomatukat, hogy színház jellege is legyen. Javasolta, hogy erre Molnár Piroskát az
új díszpolgárt kérjék fel, hogy ki szerepeljen a művészek közül, hozzanak létre egy testületet és
ők javasoljanak, hogy ki az, aki oda érdemes.
Szita Károly polgármester kérte, hadd gondolja át, nem idegen tőle a javaslat, időt kérne
képviselő úrtól.
Szavazás eredménye
#: 5111
Száma: 20.09.24/15/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

79/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 437/1 hrsz. alatti
közpark megjelölésű ingatlan a Színház park elnevezést kapja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző
2020. december 1.
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-----16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021.
évi fordulóhoz való csatlakozásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester részben már érintette Torma János tanácsnok úr is a rendeletek
hatályosulásánál. Az országban elsőként jelentkeztek 2000-ben, akkor beszéltek arról, hogy
kellene valami pályázat, ami a nehéz anyagi helyzetben lévő gyerekeknek segít, hogy
felsőoktatási tanulmányaikat folytatni tudják. Írják ki újból a pályázatot, erről szól az
előterjesztés.
-----Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogyan alakult az ösztöndíjasok száma?
Szita Károly polgármester nem tudja megmondani, kigyűjteti az adatokat, hogy évente
hányan pályáztak.
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5112
Száma: 20.09.24/16/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:28
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

80/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
1.)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Önkormányzatunk csatlakozik a Bursa
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi rendszeréhez, és
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző
Határidő:
2020. szeptember 30.
2.)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5.750 e Ft
önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 2021. évi költségvetési rendeletében a
szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2021. február 28.
-----17. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervének felülvizsgálatáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye

#: 5113
Száma: 20.09.24/17/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:28
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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81/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
1.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2019. (XI. 28.) önkormányzati
határozatával elfogadott 2020. évi munkaterve szeptember 24.-i ülésének napirendjei közül
törli a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2020. évi adományozásáról szóló
előterjesztést.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
2.

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. szeptember 24.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2019. (XI. 28.) önkormányzati
határozatával elfogadott 2020. évi munkaterve november 26.-i ülésének napirendjei közül
törli a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést.

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2020. szeptember 24.

-----18. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2020. I. - II. negyedév)---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5114
Száma: 20.09.24/18/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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82/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a
településrészi önkormányzatok 2020. I. – II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.
-----19. Tájékoztató a 2019. évi közbeszerzésekről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Nadrai Norbert József képviselő egy pontosítása lenne, az előterjesztésben véletlenül egy
hiba csúszott, a Kbt. számozásában véletlenül a CVIII. törvényt adták meg, ez a csődeljárásról
és felszámolásról szóló törvény. Helyesen a CXXIII. törvény a száma.
Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztésről azzal, hogy javítják, amit
képviselő úr említett.
Szavazás eredménye
#: 5115
Száma: 20.09.24/19/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

83/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

61

-----20. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2019. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester láthatják, hogy intézményeik is meg tesznek mindent azért, hogy
külső forrásokat nyerjenek el, erről szól ez a táblázat. Ezúton köszönte meg munkájukat és
gratulált is egyben nekik.
-----Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő a táblázatokban szerepel az illegális hulladéklerakó
felszámolására kapott összeg 3 millió forinttal. Ebből hány lerakót sikerült megoldani?
Júniusban kérdést nyújtott be és polgármester úr mondta, hogy pályázati forrásból szeretnék ezt
mindig finanszírozni.
Szita Károly polgármester egyre, ha építési törmeléket vittek el, mert annak utána költségei
vannak, darálni kell stb. Háromra abban az esetben, hogyha kommunális hulladékot vittek el.
Most a pilot programban, hogy érzékeljék az arányokat, több mint 70 millió forintra nyújtják
be a pályázatukat annak érdekében, hogy felszámolják ezt a 21 illegális hulladéklerakót, ami
jelen pillanatban van. Ezen kívül olyan programot hajtanak végre a pilotból adódóan, hogy
osztályozzák is ezeket a hulladékokat. Felmérik, hogy illegálisan mit raknak le és mindegyiknek
megteremtik az újrahasznosítási formáját is. Ebből a pénzből jelentős összeget fognak költeni
tájékoztatásra és kommunikációra.
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 5116
Száma: 20.09.24/20/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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84/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és
intézményei által 2019. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló
tájékoztatót.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
azonnal

-----21. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetési szerződés módosításáról,
valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V. 7.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések----dr. Nadrai Norbert József képviselő korábban rendeletben szabályozta ezt az önkormányzat,
most pedig talán a szerződési feltételekben a cég fogja szabályozni. Kérdése volt, hogy eddig a
Közgyűlés határozta meg az árat értelem szerint a rendeletében, az általános szerződési
feltételek módosításnál, ha változik az ár, az önkormányzatnak milyen lehetősége van ebben az
ármeghatározásban? Egy új tétel jelent meg egy díjemelkedés, de van egy újdonság ez a
villámtöltő. Ennek a szolgáltatási tartalma mennyiben különbözik, mert ugye magasabb áron
kéri a szolgáltató?
dr. Csillag Gábor jegyző az árat az általános szerződési feltételben kell meghatározni ez
jogszabályi előírás. A mostani határozati javaslat is tartalmazza azokat az árakat, amiket
szeretnének, illetve kérik az üzemeltetőt, hogy az általános szerződési feltételekben rögzítsen.
Gyakorlatilag a képviselő-testület az, aki meghatározza az árat, csak ilyen körmönfont módon
tud bekerülni az ÁSZF-be. A villámtöltő azért más tétel, mert nem kell olyan sokáig várakozni
a gépkocsival és gyorsabban megy a töltés.
-----Hozzászólások----Szita Károly polgármester véleménye szerint nem jó, amit csinálnak, mert üzleti szférába kell
látni. Tudniuk kell, hogy megcsinálták a töltőket, ez havonta több mint 100 ezer forintba kerül,
bevételük pedig 8 ezer forint. Ez nem azt jelenti, hogy zárja le ezeket a villámtöltőket, azért
annyi mert még nincs annyi elektromos meghajtású autó, aki oda menne tankolni. Azért
építették, mert látják a világ mozgását és érzékelik, hogy évről évre több az elektromos autó.
Véleménye szerint ennek nem hatósági árnak kell lennie, hanem üzleti árnak, annak érdekében,
hogyha tankol, ne fizessen rá, mint fenntartó. Jelen pillanatban még ez a rendszer működik, de
amikor már nagyobb lesz a kereslet ezekre a töltőkre, szerinte egy az egyben át kell adni az
üzemeltetőnek azzal a feltétellel, hogy eredménnyel és nyereséggel üzemeltesse. Most nem
tudnák megtenni, mert nincs akkora forgalma, hogy plusz 100 ezer forint havi kiadást el tudja
érni a bevételi oldala. Nem akar beleszólni később, hogy mi lesz az ára.
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Szavazás eredménye
#: 5117
Száma: 20.09.24/21/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
88,89
88,89
0,00
0,00
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

85/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az elektromos töltőállomások
üzemeltetési szerződés módosításáról, valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről
szóló 15/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést
és elfogadja az elektromos töltőállomások üzemeltetésére vonatkozó Greenetik Retail Kft-vel
fennálló szerződés módosítását az alábbiak szerint:
• a vállalkozó köteles az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019.
(X. 22.) Korm. rendeletben meghatározott üzemeltetői és elektromobilitás szolgáltató
feladatkört ellátni;
• a szerződés kiegészítésre kerül a töltés díjtételeivel:
Elektromos töltési szolgáltatás díja és a töltési hely jogosulatlan használatáért fizetendő díj
mértéke
töltési szolgáltatás díja legfeljebb 22 kW
82,68,- Ft/kWh + ÁFA
teljesítményű (gyorstöltőpont) esetén
töltési szolgáltatás díja 22 kW teljesítmény
98,43,- Ft/kWh + ÁFA
feletti (villámtöltőpont) esetén
töltés nélküli igénybevétel díja (töltést követő
türelmi idő lejárta után, illetve töltés nélküli 79,-Ft + ÁFA/perc
elfoglalás esetén)
•

A töltőhelyek jogosulatlan igénybevételért a Kaposvári Parkolás Kft ellenőrzi.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírásra.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2020.november 30.
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Szavazás eredménye
#: 5118
Száma: 20.09.24/21/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 41/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló
15/2018.(V.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.

-----22. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az
önkormányzati hátralékok alakulásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 5119
Száma: 20.09.24/22/0/A/KT
Ideje: 2020 szeptember 24 11:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
1
17
1
0
18

Szav%
Össz%
94,12
88,88
0,00
0,00
5,88
5,56
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

86/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2020. évi
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló
tájékoztatót.
-----23. Interpelláció és Kérdés---------Különálló interpelláció: 1---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----dr. Nadrai Norbert József képviselő interpellációt nyújtott be illegális hulladéklerakó
tárgyában, amely Toponáron – április 25-én már bejelentette egy ott lakó – az Aszalói út és
Kiskócsag utca sarkán van. A kérdésre adott válasz szerint pályázati forrás megnyíltát követően
kerül sor a szemét elszállítására. 5 hónap elteltével egyre nő a szemétkupac, erre panaszkodtak
az ott lakók. Az előbb a pályázati tájékoztatóban már szerepelt, hogy már nyertek költséget rá.
Kérdését követően a nyilvánosság többször foglalkozott a lakosságot méltán bosszantó illegális
hulladéklerakókkal, volt HulladékRadar aplikáció, vadfigyelő kamera, „Tisztítsuk meg
Magyarországot!” kampány. Sok szimpatikus kezdeményezés indult, viszont a szemét úgy
tudja jelenleg ott maradt. Egy dátumra lenne szükség, hogy mikor szállítják el ezt az illegális
hulladékot.
Szita Károly polgármester megköszönte az interpellációt, válasza, holnap. Elfogadható a
válasz?
dr. Nadrai Norbert József képviselő az interpellációra kapott választ elfogadta.
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-----Képviselői kérdés----dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr a veszélyhelyzet alatt tett
intézkedésekről és helyzetelemzéséről szóló tájékoztatójában, amit a júniusi Közgyűlésen tett
a következőket írta: „Március 16-án döntöttünk a kulturális és sportlétesítmények bezárásáról,
amely időponttól a dolgozók önkéntes munkában vettek részt”. Az akkori és a mostani
esetszámok között óriási a különbség. Akkor az edzőtermek üzemeltetőivel is külön tárgyalt,
hogy tudnak működni. Az Operatív Törzs külön felhívta a figyelmet, hogy sporttevékenységet
a szabadban végezzenek az emberek, mivel maszkban nem végezhető és a szabadban is
nagyobb távolságot tartsanak egymástól akár a futók, vagy a biciklizők. Van-e arról információ,
hogy mikor rendelik el egy kisméretű, zárt edzőterem foglalkoztatásaikat csak a szabadban
végezzék, tud-e ilyen információról? Tervezik-e, hogy nagyobb edzőtermeknél beléptetési
korlátot hozzanak, hogy hány fő vehet részt és milyen távolságot tartsanak egymástól? Zárt
térben tartott rendezvény maszk viselése mellett milyen létszám és milyen távolsági szabályok
esetén tartható Kaposváron? Illetve a kórháznak volt egy nagyon tartalmas szabadegyetemi
tájékoztatója, amit eleve online folytattak le az orvosok. Az olyan rendezvények, amelyek
online is megrendezhetők az orvosok példáját követik-e?
Szita Károly polgármester az, hogy most több koronavírusos betegről hallanak, mint tavasszal
ez tény. Ennek valószínűleg az is oka, hogy sokkal többet tesztel az ország, mint akkor. A
Kormány, véleménye szerint nagyon bölcsen, tavasszal és most is a második hullámban meg
fogja hozni azokat a határozatokat és azokat a döntéseket, amelyeket kötelező jelleggel
Kormányhatározat formájában megjelentet. Így volt ez tavasszal is, egyet tehetnek, hogy
felhívják a Kormány figyelmét, hogy milyen döntéseket kellene, hogy hozzon. Ezt megtette
maga is, amikor tavasszal kormányülésen volt és az MJVSZ elnökeként kérték ki a véleményét,
és meg fogja tenni ezt követően is. Vannak olyan feladatok, amelyet a Kormány nem írja elő
kötelező jelleggel, de ajánlásként megfogalmaz számukra. Ezekről az ajánlásokról pedig
dönthetnek. Ajánlás a rendezvényeknél, hogy meg van határozva, pontosan mekkora
létszámmal lehet részt venni a rendezvényeken. Itt voltak az edzőtermek is, ahol a Kormány
tavasszal nem hozott kötelező jellegű döntést. Az edzőtermek tulajdonosaikkal állapodtak meg
annak érdekében, hogy önkorlátozást hajtsanak végre és ajánlásként fogalmazódott meg a
Kormány Operatív Törzse részéről. Figyelik minden nap ezeket a híreket, nagyon gyorsan meg
fogják hozni azokat a döntéseket, amelyek mindnyájuk egészségét szolgálja. A kórház Szabad
Egyetemét ne húzza rá az online előadások sorára, 100 %-ban idős hallgatósága és közönsége
van. El akarták kerülni, hogy a legfogékonyabb réteg, az idősebb közösség egymás mellett ülve
hallgathassa. Ilyen esetben támogatja, olyan esetben, amikor a személyes részvétel megfelelő
biztonsági és védőintézkedésekkel betartható, nem, mert semmi nem pótolja a személyes
kontaktust. Amíg lehetőség van arra, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színházba elmehessenek,
és színházi előadást megnézhessenek, addig ezt a lehetőséget, a biztonság betartásával meg kell
adni.
dr. Nadrai Norbert József képviselő az egészségügyi alapellátás és a kórház között a
járványhelyzetben nincs kapcsolat, állítja főigazgató asszony az előadásában. Sem a
veszélyhelyzeti tájékoztatójában polgármester úrnak, sem a Semmelweis Napon erről nem
hallottak semmit, hogy ilyen probléma lenne, neki az előadás alatt derült ki, hogy volt egy ilyen
probléma. Tájékoztatóban szerepelt, hogy a kórházban mindösszesen 168 főt vettek fel
koronavírus gyanújával, amelyből összesen 7 fő esetében bizonyosodott be betegség, ez a
júniusi beszámoló. Akik a koronavírus okozta tüneteket mutattak, vagy pozitív mintavételt
követően egészségi állapotuk kórházi kezelést nem igényelt, vagy külföldről tértek haza
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városukba, tisztifőorvos határozata alapján házi karanténba került, 2020. június 15-ig a
tájékoztató tartalmazza, hogy 441 fő került hatósági házi karanténba. A Szabad Egyetemnek,
ami szeptember 16-án az előadásában szerepel, hogy májusban 240 beteg volt országos szinten.
56 ezer, aki már átesett a fertőzésen, ezek kutatási eredmények és elemzések alapján tartották
meg ezt a tájékoztatót, és itt nagyságrendileg kb. 1000 fő lehetett, aki átesett a fertőzésen
Somogyban, hangzott el az egyik előadásban. Kevesen fertőződtek meg, ez ugye tesztelés
kérdése is, jegyezte meg a szakember. A kórház vezetői elmondták, hogy folyamatosan
tájékoztatják az önkormányzatokat hírlevélben és főigazgató asszony kiemelt intelmeket is.
Kérdése, hogy a tényleges adatok, amelyek kaposváriak és rendelkezésre állnak milyen
felületen férhetők hozzá, és hol tudják követni ezt a városlakók? Jelen esetben egy-egy
tájékoztatóból értesülnek, de nincs az a lehetőség, mint azokon a honlapokon, mint a
népegészségügyi honlap, ott van, hogy naponta hogy változik a fertőzöttek és a további
eseteknek a száma.
Szita Károly polgármester kérdése első felére a válasz, az alapellátás, mind szakellátás a
szakminiszter által kiadott eljárás rend szerint látja el, és látta el a feladatát. Ez a későbbiekben
is így lesz. A népegészségügyi adatszolgáltatás nem az önkormányzat hatásköre, megszerzi az
információkat és mikor úgy látja, hogy szükséges is, nyugodtan kövessék a facebook oldalát,
mert azt követően tájékoztatást ad a megtett teendőikről is.
dr. Nadrai Norbert József képviselő az egyik fafajta a bálványfa, a Nagy Imre parkban is
található egy ilyen. Rendkívül gyorsan növekszik, magról és sarjról is terjed, nem lehet csak
kivágással kiirtani a szakemberek szerint. Kérdése, hogy van-e Kaposváron felmérés arra, hogy
milyen kiterjedésű ennek a fertőzöttsége? Van-e erre valamilyen terv?
Szita Károly polgármester a bálványfa az az ecetfa, azt mondták a kollégái. Ha ecetfa a kertje
tele van vele, minden évben írtja és vágja, hatékonyan. Szívesen tud tanácsot adni mindenkinek,
hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ennek a terjedését meg tudja akadályozni. Nem
tudja, hány bálványfa van közterületen, de meg fogja számoltatni, aztán térjenek vissza rá, hogy
mit tesznek.
dr. Nadrai Norbert József képviselő a piaci árusok kérdését közvetíti, a piacon tudomásuk
szerint három liftből kettő rossz már egy ideje. Az első szinten parkolnak, ahol a most működő
egy liftnél nincs beszállási lehetőség. Várhatóan mikor végzik el a liftek javítását, mikor tudják
használni a vásárlók, vevők is a lifteket?
Szita Károly polgármester a teherlift működik, az árusok azt használják. A személyi felvonók
pedig javítás alatt állnak, amint elkészül a javítás használhatják őket.
dr. Nadrai Norbert József képviselő jegyző úrhoz lenne még egy kérdése, az SZMSZ alapján.
dr. Csillag Gábor jegyző törvényességi kérdésben nem lehet kérdést intézni a jegyzőhöz, az
SZMSZ szerint az önkormányzat működésével kapcsolatosan lehet kérdést feltenni.
Szita Károly polgármester a jegyző úr véleményét osztja, ha nem fogadja el, amit jegyző úr
válaszként mondott, nyugodtan forduljon a Kormányhivatalhoz. Köszönte a sok kérdést és
interpellációt, amit képviselő úr megfogalmazott. Reméli kielégítőek, határozottak és elég
pontosak voltak a megadott válaszok is. Átadta a szót Teveliné képviselő asszonynak.
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Teveliné Horváth Melinda képviselő nyári időszakban többen fordultak hozzá azzal, hogy
szerettek volna ellátogatni a Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjaihoz, de sajnos a műemlék
jelenleg nem látogatható balesetveszély miatt. Az elmúlt években többször elhangzott, hogy
fejlesztésre kerül, ezt a helyszínen egy nagy tábla is hirdeti. Sajnos a várt felújítás még nem
indult meg, Kaposvár egyik legszebb műemléke az idő múltával egyre rosszabb állapotba kerül.
Igény pedig volna rá, az ország különböző pontjairól érdeklődnek, érkeznének látogatók
megtekinteni. Kérdése, lehet-e tudni milyen irányba halad a tervezett beruházás, mikor tudnak
neki állni a munkálatoknak?
Szita Károly polgármester örömmel hallotta, hogy sok megkeresés érkezett, hogy szívesen
megnéznék a Szentjakabi Apátságot. Ez egy jó hír, mert nem ezt tapasztalták akkor, amikor
működött, nem volt tömeges látogatója. Ugyanakkor a város legrégebbi műemlékéről van szó,
1067 amikor a Szentjakabi Bencés Apátságot felszentelték. 2000-ben újították fel először,
akkor 220 millió forintot költöttek rá. Azóta nem nyúltak hozzá, az állaga romlott. Most a TOP
keretei között kérték és nyertek pénzt a felújításra, meghatározták mennyit költhetnek rá első
körben, mivel bővítést is tartalmaz, a régészetet kellett kiírni pályázatként. A régészeti
munkálatok következményeként az egyik régi fal ledőlt és azt is helyre kellett állítani. A kiírt
közbeszerzésnek az lett a következménye, hogy a rendelkezésre álló összegnél jóval magasabb
árajánlatot kaptak a megálmodott Szentjakabi Bencés Apátság bővítésére és felújítására. Kérték
ennek a megemelt összegnek a Kormány általi biztosítását, erre még nem kaptak választ. Ezzel
párhuzamosan a műszaki tartalmat csökkentették, és a rendelkezésre álló forrásokra terveznek
egy rekonstrukciót és ennek a tervezői munkái most folynak. Kolléganői arról tájékoztatták,
hogy várhatóan 2021. II. negyedévében indulhat el a kivitelezés. Minden részletes információt
Szirják Imréné igazgató asszonytól tudhat meg, nyugodtan forduljon hozzá.
A levezető elnök zárt ülést rendelt el.
Zárt ülést követően.
-----64. 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 napirend utáni hozzászólásként azért kért szót, mert a
módosító indítvány, amit benyújtott a költségvetéshez a tesztelési keretről, illetve annak
megtérítésére az állam részéről, valamint a sorrendiségre a veszélyeztettek kapcsán egy furcsa
érzés fogta el. Hogy miért a Népjóléti Bizottságon nyújtotta be, azt szerette volna, ha a Népjóléti
Bizottság javaslataként kerül a testület elé. A Népjóléti Bizottság támogatását sikerült elnyerni,
erre utalt, ami kritikaként is hangzott el, például a Gyöngyfa Napközi Otthonban dolgozók
egyszeri ellátását duplájára emelik a Népjóléti Bizottságként jött, megtámogatta a Pénzügyi és
Jogi Bizottság és elfogadásra került. Ez volt a szándék. Előtte, amit ott tapasztalt az elszomorító
volt. A járvány második hulláma idején tett tesztelési keret, illetve a vezetők, illetve képviselők
parkolási privilégiumának eltörlése mellett, az önkéntes véradók megbecsülésének jeleként a
véradásuk napján ideiglenes parkolási javaslatakor ismét szomorúan értékelte azt a félelem
légkörét, azt a pozíció féltést, ahogy a szavazások történnek. Miért mondja ezt? A javaslat így
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hangzott, COVID vírus tesztelési keret létrehozása, önkormányzat által szervezett tesztelések
állami megtérítése, tesztelési veszélyhelyzeti rangsor megalkotása népegészségügyi hatóság
javaslata alapján, ingyenes parkolások megszüntetése a 75 nagyságrendi személyeknél.
Körülbelül 75-en jogosultak rá, ténylegesen hány van kiadva az nem ismerhető a rendeletből.
Illetve az önkéntes véradók véradás napján való ingyenes parkolás. A névszerinti szavazás
szabályait alkalmazni lehet a bizottsági szakon is. A Népjóléti Bizottság ellentétben a
Közgyűlésen most hozott szavazással, tartózkodott ezektől a javaslatoktól. Mivel nyilvános
ülés volt és névszerinti szavazás volt, ismertette ezt a szavazást. Torma János minden
javaslatnál tartózkodott, Kárpáti Tímea minden javaslatnál tartózkodott, Perlaki József minden
javaslatnál tartózkodott, Nagy Attila képviselő úr a tesztelési keret határozati javaslatnál
tartózkodott, a véradóknak, illetve a parkolási privilégiumnak a megszüntetésnél nemmel
szavazott, Kátai Attila külső bizottsági tag mindkettőnél tartózkodott, Szabó Teodóra nyugdíjas
állategészségügyi dolgozó, külső bizottsági tag tartózkodott. Javasolta elolvasni az önéletrajzát,
leírja, hogy 20 éves kora óta véradó. Varga Magdolna nyugdíjas Ligetotthon vezetője, mind a
két javaslatra nemmel szavazott. Köszönte mindazoknak, akik ettől függetlenül igennel
szavaztak és támogatták ezt a javaslatot. Az volt a kérése, próbálják meg azt elérni, hogy ne
kerüljenek olyan helyzetbe a bizottsági tagok, hogy megszavazza Pénzügyi Bizottságon az
egyik külső tag a javaslatot, hogy az önkéntes véradók a véradás napján ingyen parkolhassanak
a városban, majd ismételt szavazást kért, hogy elrontotta és akkor meg nemmel szavaz. Kínos
jelenetek zajlanak le. Az, hogy valaki szavazásra felemeli a kezét az még nem demokrácia,
hogyha egy embert néz, hogy kell szavazni. Javasolta, hogyha olyan előterjesztést tesz, ebben
polgármester úrnak igazat ad, hisz mondta is, hogy elfogadna képviselői javaslatokat, nincs
teljes lesöprés minden esetben, a mostani statisztikát nem tudja, de eddig 81 vagy jogszerűségi,
vagy érdemi javaslatot juttatott el. Ebből a 81-ből 44-et el is fogadott a testület, vissza utalna a
június 25-i Közgyűlésre, itt 5 javaslatot tett, 4-et elfogadásra javasolt polgármester úr. Ha van
egy ilyen lehetőség, azt szeretné, hogy ha ilyen probléma van, hogy valakinek követnie kell,
hogy kell szavazni, akkor a parlamenti szabályok alapján határozzanak meg kötelező
szavazásokat, hogy hol kötelező, mert ahol nem érdemi és nem kötelező a szavazás, ne legyenek
bizonytalan helyzetben a külső bizottsági tagok. Köszönte, hogy meghallgatták.
Szita Károly polgármester megköszönte a képviselők mai munkáját. A demokrácia az arról
szól, hogy amúgy meg lehet sértődni valakinek, ha nem fogadják el a javaslatát, csak nem
érdemes. Ilyen ez a világ.

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

K. m. f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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