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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2020. október 28. 

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

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

17 Bereczki Dávid tanácsnok 0 - 

30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

11 Felder Frigyes képviselő 1 - 

6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 

15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 

16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 

8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

3 Perlaki József tanácsnok 1 - 

9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 

31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 0 - 

10 Torma János tanácsnok 1 - 

 

 

 

Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 

 

 



2 
 

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

 

Szita Károly polgármester köszöntött mindenkit a rendkívüli Közgyűlésen. Megállapította, 

hogy 15-en vannak jelen, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes.  

 

Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre a Kérdés 

napirendet és napirend utáni hozzászólást is, melyet dr. Nadrai Norbert József képviselő úr 

terjesztett be. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5129   Száma: 20.10.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2020 október 28 18:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről és a napirend utáni hozzászólásról az alábbiak szerint 

szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100,00 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 15 100.00 83,33 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 3   16,67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

127/2020. (X. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére 

a Kérdés napirendet. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József 

önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 

 

1. Előterjesztés a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. új 

ügyvezetőjének megválasztásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 

elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 

Szirják Imréné igazgató 

 

3. Kérdés 
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Felder Frigyes képviselő az ülésre megérkezett, a testület 16 fővel folytatta tovább munkáját. 

 

Szita Károly polgármester egy visszaemlékezéssel kezdené a mai képviselő-testületi ülésüket, 

mert a mai rendkívüli Közgyűlésük arra a napra esik, amikor 30. esztendővel ezelőtt megalakult 

Kaposvár városának első szabadon választott önkormányzata. Ennek okán szerettek volna egy 

méltó megemlékezést – az elmúlt 30 év valamennyi önkormányzati képviselőjét meghívva – 

tartani a városházán. Ezt a nagyszabású megemlékezést a koronavírus járvány felülírta. Nem 

megfeledkezve a mögöttük hagyott 30 esztendőről, emlékezve azokra a képviselőkre és egyben 

megköszönve nekik azt a munkát, amit itt a képviselői padsorokban ülve végeztek. 

Mindannyian egy emléklapot kapnak. Visszaemlékezve kicsit a 30 évre bizony nagyot változott 

a világ. Legfontosabb eredményük talán az, hogy megerősítették a közösségüket, meglelték 

azon értékeket, amelyek mentén élni szeretnének, megtanultak az együttesen megfogalmazott 

célok eléréséért közösen küzdeni. Ezt egy olyan ember mondja ma, aki részese volt a 30 évvel 

ezelőtti október 28-i eseményeknek, magára gondolva. Az elmúlt három évtizedben voltak 

nehéz és igazán nehéz időszakok is, és rengeteg felemelő pillanat ellenére sem állíthatják, hogy 

könnyű lett volna bármikor is. Azt azonban igen, hogy a kaposváriak élni tudtak a kínálkozó 

lehetőséggel és sok-sok munkával szerethető otthont varázsoltak Kaposvárból. Olyan várost, 

amelyre méltán lehetnek büszkék, és amely lokálpatrióta polgárainak köszönhetően legyőzte 

mindazon hátrányokat, amelyek hosszú időn keresztül gúzsba kötötték. Kaposvár ma már erős 

város lett, ezt kimeri jelenteni az elmúlt 30 év ismeretében. A történéseket hűen felelevenítően 

szólt a mögöttük hagyott önkormányzati ciklusok egy-egy jellemzőjéről. Az első ciklusban 

szárnyát bontogatta csak az önkormányzatiság. A magyaroktól hosszú évtizedeken keresztül 

megvonták az önrendelkezés jogát, így annak visszaszerzésekor meg is kellett tanulniuk élni 

ezzel a visszakapott szabadsággal. Mindezt rendkívül nehéz körülmények között, egész 

iparágak megszűnése, óriási szociális leszakadás mellett. De ennek az időszaknak is voltak 

jelentős fejlesztései itt a városukban. Az 1990-1994 ciklusban a régi Berzsenyi utca teljesen 

átalakított városrészé vált. Jelentős arculatváltás történt, szanálták ezt a területet és egy teljesen 

megújult, korszerűsített négysávos utat építettek. Köszönet illeti Kaposvár első demokratikusan 

megválasztott polgármesterét, Szabados Pétert, hiszen az ő vezetése alatt a megválasztott 

képviselőkkel úttörői voltak egy olyan önkormányzati rendszernek, ami meg kellett, hogy 

határozza saját működési feltételeiket. Ma is nagyon sok keretszabály 30 évvel ezelőtt született 

meg és működik azóta is. 1994-1998 közötti időszakban Horn Kormány idejéről három fő 

szempontot említene, amely meghatározta annak az időszaknak a működését az első a Bokros 

csomag, amely a hazai baloldali megszorító politika szimbólumává vált. A második az 

önkormányzatok belterületi földjével kapcsolatos privatizációs ügyeket megtestesítő Tocsik 

botrány. Harmadikként említette a privatizáció útján külföldi kézre játszott stratégiai iparágak 

és a közszolgáltató cégek elvesztegetését, amely révén drámaian csökkent a nemzeti vagyonuk. 

Ezen időszakhoz köthető, amikor a nagy bajság következtében bevezették Kaposváron a segély 

helyett munka fogalmát, az országban elsőként. Segély nincs, helyette munka van, azok 

számára, akik nem önhibájukból kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Kaposvár ettől az időszaktól 

számítottan lett az energiaszektor országos privatizációja ellenére az ország egyik legolcsóbb 

városa. Ehhez az kellett, hogy maguknak maguk szolgáltassanak, és ehhez legyen elég 

kapacitásuk is. Az 1990-es évek közepéig az ország legdrágább ivóvizét itták a kaposváriak, de 

megelégelték ezt, kutakat fúrtak, lett elég ivóvizük és ezzel megszűnt a kiszolgáltatottságuk. 

Saját vízmű vállalatot építettek 1995-ben, és ezek eredményeként ma az ország egyik 

legalacsonyabb vízdíja az övüké. Mai napig nem tekintik megoldásnak a közszolgáltatások 

privatizációját. Ehhez az időszakhoz kötődik, amikor megerősödött katonaváros jellegük. Az 

Egyesült Államok a boszniai békefenntartás szolgálatában építette ki ellátási bázisát 

Kaposváron és Taszáron. Ez volt az az időszak, amikor a város és Taszár is az ország, sőt a 

világ figyelmének középpontjába került. 1995 decemberében a kaposvári laktanya nagy részét 
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átadták az amerikai IFOR csapatoknak és ekkor alakult meg, a 64. Logisztikai Ezred is, a mai 

Boconádi Logisztikai Ezred. 1998-2002 közötti időszak alatt, 1998-ban a reményt kapták 

vissza. A Millennium köré szervezett polgári életvitelt és nemzeti öntudatot adó politizálás 

stabilizálta az országot és a településeket is. Ekkor indult el a Széchenyi terv, erősödött a 

gazdaság, a kaposvári gazdaság is. Kecelhegyen adták át ebben az időszakban a 60 lakrészes 

Nyugdíjasházat, a következő év szeptemberében pedig a 72 szociális bérlakásból álló 

lakóparkot. A Berzsenyi utcában már a 2001-ben szociális bérlakás, bérház épült, kormányzati 

támogatással az országos program első állomásaként. Ekkor avatták fel a szokolaberek helyén 

épült Millenniumi parkot, amit aztán Városligetté neveztek el. Ma is láthatják azokat a táblákat 

kaposvári épületeken, középületeken – 34 db ilyen tábla van kint a városban –, amely azt a 

feliratot viseli, hogy épült a Millennium évében, vagy felújítva a Millennium évében. 2002-ben 

a baloldali Kormány újabb törvényeket hozott, és számukra kellemetlenséget okozó terhes 

feladatot az önkormányzatokra testáltak, azonban pénzt nem adtak ehhez. Emlékezzenek erre 

az időszakra, amikor olyan feladatokat kaptak az önkormányzatok, ami rengeteg pénzzel járt, 

csak a postás azóta sem érkezett meg, hogy ezeknek az ellentételezéséről gondoskodjon. Ismét 

megszorításoknál kötöttek ki a 2002-es ciklus kezdetén már. A települések a túlélésért 

küzdöttek, hiteleket vettek fel, hogy el tudják látni feladataikat és fejleszteni is tudjanak. Ennek 

egy iszonyatos mértékű eladósodás lett a következménye. Mindeközben már az Európai Unió 

tagjaiként, az első Uniós ciklus pénzügyi hatásai alig-alig éreztették hatásukat vidéken, mert 

2003-ban adták át ugyan a város főterét a Kossuth teret, amely azóta is a kaposváriak közkedvelt 

közösségi tere, de ezt maguk építették. Se nem Uniós támogatás, se nem állami támogatás, a 

város adakozásból és összefogásból építette meg ezt a teret. Segítve a fiatalok lakásgondjait egy 

30 lakásos önkormányzati bérházat is építettek, a mai Fecskeház, ami a Fő utcán található. Erre 

az időszakra esik még a 2010 előtti időszakra, hogy jött a gazdasági világválság, egyedül kellett, 

hogy megküzdjenek ezzel is. Emlékezzenek vissza rá, az országos példává vált kaposvári 

modellre, amit alkottak. Aminek az volt a fő mondanivalója az akkori kormánypolitikával 

szemben, hogy a bajban adni kell és nem elvenni. Sikerre vitték ezt a programot is. 2010 utáni 

évek az adósság-konszolidációról és a települések, önkormányzatok mozgásterének a 

visszaállításáról és visszaadásáról szóltak. A Kormány átvállalta a települések adósságát, hogy 

élni tudjanak a települések, hogy ismét megindulhassanak a gyarapodás felé. Az elmúlt években 

pedig rendületlenül fejlődnek, pénzt kapnak a terveik megvalósításához, megbízható partnerei 

egymásnak. 2011-ben Holdingba szervezték az önkormányzati cégeiket, vagyis egységes 

irányítás alá vonták a szemétszállítást, vízszolgáltatást, a távfűtést, a tömegközlekedést, hogy a 

jövőben még hatékonyabban működhessenek. 2012-ben átalakították Kaposvár kerékpár-

úthálózatát, amivel nem kisebb céljuk volt, mint biztonságosabbá tenni a közlekedést, 2014-

ben átadták a felújított desedai kerékpárutat. Ebben az évben átadták a Kapos vésztározóját is, 

és a folyó mederrendezése is befejeződött. Az utóbbi évtizedben a somogyi megyeszékhely az 

ország egyik legdinamikusabban fejlődő településévé vált, számos fejlesztés, beruházás 

valósult meg. Újjászületett a belváros, átépült a Megyei Kórház, középületek, közterek, 

iparterületek épültek és újultak meg, cégek települtek Kaposvárra. A Németh István Program, 

a Modern Város Program napjaikban is zajlik, ennek köszönhetően az évszázad beruházásai 

történnek. Nem titkolt céljuk, hogy Kaposvár a Dél-Dunántúli régió vezető városa legyen 

minden tekintetben. Isten éltesse a kaposvári önkormányzatot 30. születésnapján! Isten éltesse 

a régi képviselőket, akik 1990-től képviselői padsorokban ülve jó szándékkal, bölcsen, sok-sok 

tettel erősítették ezt a várost és ezúton is köszönte utólag is a munkájukat. Isten éltesse a 

jelenlegieket is, akik arra esküdtek, hogy hasonlóképpen cselekedjenek, mint 30 évvel ezelőtt 

tették ezt a képviselői padsorokban ülő képviselők, természetesen polgármesterükkel együtt. 

Fogadják szeretettel az emléklapot! 
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-----1. Előterjesztés a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. új 

ügyvezetőjének megválasztásáról----- 

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester az előterjesztés előzményeként elmondta, döntöttek arról, hogy 

egy fúziót, egy integrációt hajtanak végre a városfejlesztéssel és gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó cégek között. Ezeket a cégeket összevonva egy nagyobb céggé, a két szervezetben 

levő szinergiákat is kihasználva egységes feladatellátással bízzák meg. Amelynek része 

egyrészt maga a városfejlesztés is, ahonnét a várostól náluk levő programokat fognak kapni, és 

azokat megrendelésre ellátják. Másrészt a gazdaságfejlesztés, amely két célból kell, hogy álljon, 

menedzselni a jelenlegi kaposvári gazdaságot, kialakítani azt az üzleti gazdasági környezetet, 

ami lehetőséget biztosít arra, hogy új gazdasági szereplők jelenjenek meg Kaposváron. Ezen 

túlmenően kap még egy harmadik feladatot is, hogy feladatokat visznek ki az önkormányzattól 

és adnak át ennek a Kft-nek, pl. a vagyonhasznosítás egy részét is át fogják adni. Mert ott ahol 

hatékonyabban el lehet látni feladatokat, ott kell csinálni, ahol hatékonyabban elláthatók. 

Megnövekedett feladatkörrel rendelkező testületről van szó, aminek a vezetőjévé elsőként 

felkérte Uhlig Rita asszonyt, aki a Gazdaságfejlesztési Kft-t vezeti, azt kérte, hogy csak úgy 

vállalja el, ha meg tudja oldani, hogy Kaposváron él. Mert egy új feladatkörrel rendelkezve, és 

egy nagyobb feladatot ellátva már csak úgy tudja igazán hatékonyan látni ennek a Kft-nek a 

működését, ha az ügyvezető itt lakik. Igazgató asszony családjával konzultálva úgy döntött, 

hogy ezt így nem tudja vállalni. Megköszönve eddigi munkáját jelezte, hogy továbbiakban is 

számít rá kormányzati kapcsolattartóként és több projekt önálló viteleként, polgármesteri 

tanácsadóként fog dolgozni november 1-jétől. Megköszönte Szabó Zoltán igazgató úrnak, aki 

a Városfejlesztési Kft-nek az igazgatója volt, hogy megbízott igazgatóként vállalta ennek a 

szervezetnek a működtetését és igazgatását. December 31-ig szól most a megbízása, 

valószínűleg pályázatot fog majd kiírni az ügyvezetői poszt betöltésére, ami teljesen nyitott 

lesz. Nagyon sokra tartja azt, hogy az indítás nehéz feladatait magára vállalta. Lesz egy 

határozat módosítási javaslat Felder Frigyes képviselő úr részéről.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy a társaság alapító okirata az alapító 

kizárólagos hatáskörébe utalja-e a döntést az alapító okirat megállapításáról és módosításáról? 

Az SZMSZ 5. sz. melléklete alapján az alapító okirat módosítást a Jogi Bizottságnak meg kell 

tárgyalni, ez így van-e? Az előterjesztésben Szabó Zoltán ideiglenes ügyvezetőként szerepel, 

melyet polgármester úr elmondta hozzászólásában, hogy lehet pályázatot fog kiírni. Miért 

ideiglenes, hiszen korábban az egyik összeolvadó cégnek a vezetője volt és az előterjesztésben 

az előterjesztő írja is, hogy meg volt elégedve a munkájával? Az ideiglenes ügyvezető milyen 

feladatokat nem lát el az eddigi ügyvezető feladatok közül? A korábbi ügyvezetőnek mennyi 

volt a havi javadalmazása? 

 

Szita Károly polgármester felkérte jegyző urat, válaszolja meg a feltett kérdéseket. 

 

dr. Csillag Gábor jegyző ügyvezető úr nem ideiglenes ügyvezető. December 31-ig kerül 

megválasztásra, határozott időtartamra. Munkaviszonyban fogja ellátni ezen feladatát. Az 
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előterjesztés tartalmazza, hogy mennyi személyi alapbére, illetőleg az igazgatói pótléka mennyi 

lesz. Az alapító okirat módosításával kapcsolatosan, az alapító okirat tartalma érdemben nem 

változik. Egy személyi változás történik, ez kerül átvezetésre. A vonatkozó jogszabályok szerint 

abban az esetben amennyiben az ügyvezető lemond kötelező a törvény erejénél fogva új 

ügyvezetőt választani. A gazdasági társaság működése igényli azt, hogy legyen ügyvezető és 

legyen aláíró, nem változik az alapító okiratnak a tényleges szövege. A cégjegyzékben egy sor 

változik, hogy ki az ügyvezető személye és meddig látja el a feladatát. A gazdasági társaságok 

esetében a Közgyűlés választja meg az ügyvezetőt. 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az utolsó kérdése az eddigi ügyvezető mennyit keresett. 

Az előterjesztés tartalmazza az ideiglenes ügyvezető szót. Azért kérdezett rá, hogy mit nem lát 

el az új ügyvezető az eddigiekhez képest, mivel a határozati javaslatban megjelölt bér és az 

ügyvezető előző évi beszámolóban szereplő bére között különbség van. Erre vonatkozóan 

határozati javaslattal élne, hogy ugyanazért a munkáért ugyanannyi bér jár, amennyit eddig 

keresett az ügyvezető, a következő ügyvezető is annyit keressen. Az alapító okiratra 

vonatkozóan tényleges, hogy egy sor változik benne, az volt csak a kérdése, hogy bírósági 

bejegyzésre alkalmas-e az, hogy az alapítói jogokat gyakorló Közgyűlésnek, az előterjesztésben 

az alapító okirat módosítás nem szerepel mellékletként, illetve azt a Jogi Bizottság nem 

tárgyalta az SZMSZ szerint. 

 

Felder Frigyes képviselő olvasható volt az anyagban, hogy 2017-ben döntöttek arról, hogy 

létrehoznak egy ilyen Kft-t. Úgy gondolta, most a változásnál, ami most következik, jó lenne, 

ha megnéznék azt, hogy az eddigi eredmények mit mutatnak. Mennyibe került ez a tevékenység 

és milyen eredménnyel zárt az igazgató asszony. 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a módosító javaslatot, a napirend tárgyalását lezárta. 

dr. Nadrai Norbert József képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, véleménye szerint 

ugyanennyit keresett az előző ügyvezető is. Nem tudja mennyit keresett, de nem is támogatja a 

módosító javaslatot, melynek oka ebben állapodott meg igazgató úrral. Kérte, támogassák 

Felder Frigyes képviselő úr módosító javaslatát. Januárban akart behozni a fejlesztési kft 

egészéről egy beszámolót, reméli, el tudnak vele készülni novemberig. Sok olyan tudást 

szerezhetnek ebből az előterjesztésből, amelynek csak egy töredéke az, amit a nyilvánosság lát. 

2018 év végén alakították meg ezt a társaságot, az elmúlt 1,5 éves működéséről készítenek egy 

beszámolót. Kérte, szavazzanak dr. Nadrai Norbert József képviselő úr javaslatáról, amit nem 

támogat. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5130   Száma: 20.10.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2020 október 28 18:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról az alábbiak 

szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 3 18,75 16,67 

Nem 12 75,00 66,66 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak Felder Frigyes képviselő módosító javaslatáról, 

melyet támogat. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5131   Száma: 20.10.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2020 október 28 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület Felder Frigyes képviselő módosító indítványáról az alábbiak szerint 

szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 

#: 5132   Száma: 20.10.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2020 október 28 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület az előterjesztés határozati javaslatáról, az elfogadott módosítással együtt az 

alábbiak szerint szavazott:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

128/2020. (X. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. november 1-től, havi 550.000 Ft személyi 

alapbér és 150.000 Ft ügyvezető igazgatói pótlék megállapítása mellett 2020. december 31.-

ig megbízza Szabó Zoltánt a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetői teendői munkaviszonyban történő ellátásával.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. október 31. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak végrehajtásához 

felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés, az alapító okirat módosítás aláírására, a 

Cégbíróság előtti eljárásra. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. október 31. 

 

3. A közgyűlés úgy határozott, hogy a 148/2019.(XI.28.) önkormányzati határozat 2. B/ pontja 

helyébe 2020. november 1. hatállyal az alábbiak lépnek: 

 

„B/ Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Szabó Zoltán ügyvezető” 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2020. október 31. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Uhlig Rita Kaposvár érdekében 

végzett munkáját. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. október 31. 

 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Gazdasági Igazgatóság egy részletes beszámolót készít 

a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről, 

különös tekintettel a 2020. 11.01-ig terjedő időszak a Kft. működésével kapcsolatban 

felmerült költségeiről, illetve a Kft. által Kaposvárra hozott befektetések értékéről. A 

beszámolót a november 26-i közgyűlésen tárgyalja a Közgyűlés önálló előterjesztésként. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. november 26. 

 

 

-----2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 

elfogadásáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester megköszönte Borhi Zsombor alpolgármester úr munkáját, aki 

végig fogja menedzselni az előterjesztésben szereplő két területnek az iparfejlesztését. Erre 

azért van szükség, mert reményei szerint ebben az évben lehetnek még jelentős bejelentéseik. 

Az egyik terület a Füredi utcának a nyugati oldala az Iparos utcáig, Jutai útig tart, a másik pedig 

az INPARK, a Keleti Ipari Parkkal szembeni terület, ahol avatják a Heros Zrt. egy gyárát. 

Szeretettel várja a képviselőket november 13-án, Palkovics miniszter úr lesz a vendégük, ő 

fogja ezt avatni. Ennek a területnek az egységesítéséről, bővítéséről szól az előterjesztés. 

Megragadva az alkalmat, november 10-én pedig szeretettel várja a képviselőket az ország első 

intermodális csomópontjának, a Kaposvári Közlekedési Központnak az átadására is, ahova 

Gulyás Gergely miniszter urat hívta meg.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztésen október 19. szerepel dátumként, miért 

csak a mai napon sikerült ezt az előterjesztést kiküldeni? 

  

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés változott, a dátumot elfelejtették átjavítani. Sikerült 

felgyorsítani úgy a munkát, hogy további két pont került be az előterjesztésbe, az eredetileg 

tervezett egy ponttal szemben. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérése volt a főépítész asszonyhoz, a képviselők, ha 

lehetséges kapják meg az érintett területnek a tulajdonosi listáját. Valamint, hogy az 

átminősítéssel az ingatlanok ára, milyen mértékben változik. 
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dr. Csillag Gábor jegyző a tulajdonosi listával a földhivatalhoz kell fordulni, a tulajdoni 

lapokat le kell kérni. Ebből a nyilvántartásból képviselő úrnak is lehetősége van a 

hozzáféréshez. Az önkormányzatnak a szabályozási terv módosításához a tulajdoni lapok 

lekérése nem szükséges. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 5133   Száma: 20.10.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2020 október 28 18:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 93,75 83,33 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 6,25 5,56 

Szavazott 16 100.00 88,89 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 2   11,11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

129/2020. (X. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 

módosítási szándékának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását és az építési környezet felülvizsgálatát, 

 

a) A Füredi utcától nyugatra és a Raktár utcától északra fekvő gazdasági terület 

vonatkozásában. Az államigazgatási eljárásba eseti partnerként az ingatlan tulajdonosait 

vonja be; 

 

b) A Jutai út – Fonyódi vasútvonal – 61-es főút által határolt tömbre vonatkozóan. Az 

államigazgatási eljárásba eseti partnerként az ingatlan tulajdonosait vonja be; 

 

 

c) Az INPARK területébe ékelődött véderdő (Ev/2) övezeti besorolású, valamint a 

kapcsolódó útterületek ingatlanjainak vonatkozásában. Az államigazgatási eljárásba 

eseti partnerként az ingatlan tulajdonosait valamint az érintett szomszédos ingatlanok 

tulajdonosait vonja be; 
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d) Az INPARK mellett lévő Kaposvári Egyetem kezelésében lévő, 0285/22 hrsz alatti 

gyümölcsös területe illetve környezetének vonatkozásában. Az államigazgatási 

eljárásba eseti partnerként az ingatlan tulajdonosait/kezelőjét vonja be; 

 

valamint a beruházási célterületeket a gazdaságélénkítő beruházások elősegítése érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 

Határidő:    2021. április 30. 

 

 

-----3. Kérdés ----- 

 

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

 

-----Képviselői kérdés----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az első az adatszolgáltatásra vonatkozik, mindegyik 

kérdése a járványügyi védekezéssel kapcsolatos. Június 25-én és szeptember 24-ei Közgyűlésen 

is kérte a kaposvári adatokat, hogy hozzák folyamatosan nyilvánosságra. A hiteles és pontos 

tájékoztatás követelménye alapján, különösen, hogy a költségvetésben erre a célra a 

veszélyhelyzet alatt a polgármester 200 ezer forintot különített el egy önálló honlapnak a 

létrehozására. A szeptemberi közgyűlési felszólalása után, a helyi adatok egy részét végre 

hallhatják a kaposváriak. Kérdése, rendelkezésére állnak-e polgármester úrnak a napi kaposvári 

járványügyi adatok, ahogy azt a szeptemberi Közgyűlésen állította? Miért nem teszi közzé a 

kaposvári napi adatokat az önkormányzat az e célra létrehozott internetes oldalán, az országos 

közzétételhez szükséges bontásban. Továbbá a kórház, a háziorvosok, az iskolák és a 

népegészségügyi adatszolgáltatás alapján mikortól és hol közlik a kaposvári adatokat végre 

naponta? Várják megtisztelő válaszát.  

 

Szita Károly polgármester a járványügyi adatokkal a Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya rendelkezik, forduljon hozzájuk bizalommal. Maga nem kér napi adatokat, hanem 

heti adatokat, melyeket minden héten nyilvánosságra hoz a szokásos péntek reggeli rádió 

interjúban, amelyet képviselő úr figyelmébe ajánlott. A járványügyi adatok közzétételéről az 

Operatív Törzs dönt. Azon a véleményen van, hogy nem a járványügyi adatok fogják 

megfékezni a vírust, és annak terjedését, hanem a hatékony védekezés, amire mindig készen 

állnak. Harmadik kérdése esetében is a járványügyi adatok közzétételéről az Operatív Törzs 

dönt.  

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő következő kérdése a tesztelésre vonatkozik, különösen 

abban az aktualitásában, hogy az Európai Bizottság elnöke ma jelentette be, hogy 100 millió 

eurót biztosít a tagállamoknak a gyorstesztekre. Ebben volt egy javaslata a szeptemberi 

Közgyűlésen, a tesztelésekre, illetve annak megtérítésére. 2020. szeptember 24-i Közgyűlésen 

ezt a javaslatot név szerinti szavazáson a többség nem támogatta, a kisebbség viszont támogatta. 

Hány tesztet végeztek Kaposváron az első és második hullámban? Tegnap mennyit teszteltek? 

Az önkormányzati időskorúak bentlakásos és nappali ellátást végző dolgozókat, a tanárokat, 

ügyfélszolgálatot végzőket milyen rendszerességgel tesztelik, milyen védőfelszerelést 

biztosítanak a számukra? Kíván-e segítséget nyújtani az önkormányzat az állami védekezésnek 
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a helyi tesztelések szervezésével, mivel az állam a WHO 5%-os pozitív tesztarány ajánlásnak 

szeptember eleje óta nem képes eleget tenni? Várják megtisztelő válaszát. 

 

Szita Károly polgármester a tesztelés nem önkormányzati feladat. Javasolta, kérdésével 

forduljon bizalommal a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz. Megerősíteni kívánta, amit 

legutóbbi Közgyűlésen mondott, hogy nem az önkormányzatnak kell tesztelni, hanem a 

szakembereknek, ha tesztelnek. Ha valahol igény merül fel arra – itt a kórházat említette meg 

–, hogy pénzügyi segítség kell ahhoz, ha kevés a tesztje és venni akar, a város meg fogja adni. 

A tesztelésről az Országos Tisztifőorvos által kiadott eljárásrendet tekintik irányadónak. A 

fenntartó mindenütt biztosítja a szükséges védőfelszereléseket, de tájékoztatta a testületet arról, 

hogy az Operatív Törzsből is érkezik védőfelszerelés. Rendelkeznek megfelelő mennyiségű 

fertőtlenítőszerrel, maszkkal, ahol technikailag megoldható volt plexi falat kaptak az 

ügyfélszolgálatnál. Abban az esetben, ha az állami védekezésben szükség van az önkormányzat 

segítségére, akkor mindenben segíteni fognak.  

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő oktatásüggyel kapcsolatosan kérdése volt, a kaposváriak 

védelme érdekében az MJVSZ elnökeként kezdeményezi-e az Operatív Törzsnél a középfokú 

és az általános iskolák felső tagozatos - szülői felügyeletet nem igénylő - diákoknál a távoktatás 

biztosításának lehetőségét, hogy azok a szülők, akik otthon akarják tartani a gyereküket 

megtehessék, és ne kötelezzék őket iskolába járásra, amikor naponta országosan igazoltan több 

ezer ember fertőződik meg az országban? Van olyan család, ahol az idős és beteg családtagok 

együtt élnek a diákkorúakkal, amikor ilyen magas a napi halálozások száma, illetve a 

fertőzöttek száma, nem tartja indokoltnak, hogy az online oktatásnak lehetőségét biztosítsák és 

dönthessenek végre a szülők, nagyszülők vagy átvállalja valaki tőlük ezt a felelősséget? Várják 

megtisztelő válaszát. 

 

Szita Károly polgármester válaszában elmondta, őszi szünet van. Jó pihenést kívánt ezúton is 

a diákoknak. Reméli, hogy az őszi szünetet követően stabilizálódik a helyzet. Tudomása szerint 

az online oktatás bevezetéséről egységes elvek alapján az Operatív Törzs központilag dönt, és 

mindig napirenden van az a kérdés, hogy hol rendelnek el online oktatást és hol nem. 

Kaposváron is volt erre példa, volt amikor egész iskolában történt ilyen, volt amikor csak 

osztályok esetében. Véleménye szerint ez a mértékadó viselkedés. 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az első hullám idején a járvány elleni védekezés 

keretében tárgyalt az edzőtermek tulajdonosaival, akik a veszélyhelyzet alatt az edzéseket nem 

a zárt terekben végezték. Az adatok alapján polgármester úr szerint a szabadban lehet 

biztonságosan sportolni vagy az edzőtermekben? Miért folytatott az első hullám idején 

tárgyalást az edzőtermek tulajdonosaival és miért hallgat most, amikor drasztikus szakaszában 

járunk a járványnak? Szükséges-e az edzőtermekben az egyszerre látogatók 

létszámkorlátozása, a kis edzőtermek esetén a szabadtéri edzésekre való áttérésre történő 

ajánlás? Várják megtisztelő válaszát. 

 

Szita Károly polgármester szabadban, jó levegőn mindig egészségesebb a sportolás. Maga is 

élt ezzel, teniszezett délben, de nem a csarnokban, hanem kint a salakon. Ajánlja mindenkinek. 

Az edzőtermekkel kapcsolatban az Országos Tisztifőorvos által kiadott ajánlásokat tekintik 

irányadónak. Amíg a szakemberek nem tiltják, maga is járni fog edzőterembe. Ismerve az 

edzőtermeket működtetőket, nem kell nekik polgármesteri utasítás sem, önként is figyelembe 

veszik az önmaguk által szabott létszámkorlátot. 
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dr. Nadrai Norbert József képviselő a színházzal kapcsolatban már a szeptemberi 

Közgyűlésen is tett fel kérdést. Polgármester úr azt mondta, hogy az online közvetítéseket nem 

pártolja. Októberben 10 napra le kellett állni a színháznak egy fertőzés, COVID pozitív miatt. 

Az Örkény Színház streaming közvetítés kezdeményezésével próbálja a nézőit megtartani és 

színházi élményhez juttatni. Ezért utasította a színházat vezető helyettes államtitkárt, hogy az 

online (streaming) közvetítés feltételeit teremtse meg, leállás esetén azt indítsa el, ezzel 

csökkentve az önkormányzat veszteségét és a felelős gazdálkodás megvalósítását? Az októberi 

10 napos leállás alatt miért nem működött az online közvetítés a színházban más darab 

játszásával vagy másod szereposztásban, mekkora veszteséget okozott ez az időszak a 

kaposvári adófizető polgároknak? Az elmúlt egy hónapban az előző Közgyűlésen feltett 

kérdései, és kérései után mit tett polgármester úr a járvány visszaszorítása érdekében? Várják 

megtisztelő válaszát. 

 

Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, az online közvetítés nem csökkenti a 

veszteséget. Amikor leállt a színház az online közvetítés elmaradásának egyszerű az oka, mert 

a színészek voltak karanténban. A portást, meg az igazgatót nem lehetett arra kérni, hogy adja 

elő a darabot a színpadon, amíg a színészek karanténban voltak. Láthatja képviselő úr is a 

plakátokat, a védekezésre történő felhívásokat a médiumokban. Maga is hetente egyszer 

szervezett keretek között megszólal annak érdekében, hogy mi az eljárható, mi a teendő, a 

szakemberek véleményét meghallgatva, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy 

visszaszorítsák a járványt és minél kevesebben betegedjenek meg. Folyamatosan gondot 

fordítanak arra, hogy a tábori készletet, ami a védőfelszereléseket és a védekezéshez szükséges 

eszközöket jelenti, azok mindig kellő számban rendelkezésre álljanak. Tájékoztatta arról, hogy 

4000 maszkot kaptak a Videotontól a legutóbbi Közgyűlés óta, amely szintén gyarapítja azt a 

készletüket, ha valakinek maszkra van szüksége, akkor kaphat. Tájékoztatásul elmondta, a 

hivatal a rendőrséggel közreműködve ellenőrzi a járványügyi jogszabályoknak a betartását. 

Akár kormányrendeletben, akár az Operatív Törzs ajánlása kapcsán megjelent, vagy meg fog 

majd jelenni. Ezt követően is ez alapján fognak eljárni. Megköszönte képviselő úrnak a feltett 

kérdéseket. 

 

 

-----4. dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalása----- 

 

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

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2015 évi munkaterv tartalmazta az október 28-i ünnepi 

ülést, amit az előző évben fogadnak el és a 2020 évi munkaterv ezt nem tartalmazza. Ezért a 

napirend utáni hozzászólásban szeretne megemlékezni arról, hogy 30 éve, a „taxisblokád” alatt 

ezen a napon alakult meg az első szabad önkormányzati választás után Kaposvár Közgyűlése. 

Köszönetét fejezte ki valamennyi korábbi, illetve jelenlegi önkormányzati képviselőnek a 

Városházán, az intézményeikben, vállalataiknál dolgozóknak, akik a három évtized alatt tettek 

szeretett városukért. Kívánja valamennyi településnek az országban, hogy az önigazgatás a 

rendszerváltáskor, az Ellenzéki Kerekasztal által kiharcolt erejét nyerje vissza. Ezért kell 

minden felelős képviselőnek küzdenie, mert a választók, azért küldték őket a képviselő-

testületbe, hogy magas szintű egészségügyi, oktatási, közszolgáltatási ellátást biztosítsanak. A 

települések minden lakója érzékeli, milyen az állampárti központosítás és milyen az 

önkormányzatiság. A kórházak, az iskolák és a közigazgatás helyi önkormányzás mellett tud 

hatékonyan működni, az adófizetők által e célra befizetett járulékok és adók biztosításával. A 

koronavírus világjárvány is helyben igényel hatékony döntéseket. Az nem lehet, hogy egy 
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koronavírus pozitív gimnáziumi tanár bejelentésekor az igazgató jelzéssel él a tankerülethez, a 

tankerület a központi szervéhez, a központi szerv az Operatív Törzshöz, aki eldönti másnap, 

hogy a diákok menjenek haza, mert ilyenkor távoktatást kell elrendelni. A központosított 

rendszer felelőtlen, lassú, olyan, mint a répa mese. Micsoda felelőtlenség két egymást követő 

napon a diákokat kétszer kötelezni iskolába menetelre, majd hazaküldeni. Ez a minden napi 

teendőknél is így van. Véget kell vetni ennek a fejetlenségnek. Önkormányzati fenntartás esetén 

ezt az igazgató magától tudja, mert nála van az önkormányzati védelmi terv és azt köteles 

végrehajtani. Autonómia a településeken, az egyetemeken, a tudományos életben, 

Székelyföldön. Önigazgatás nélkül nincs szabadság, nincs demokrácia. 30 éve azért küzdöttek 

a magyarok, amelyet fokozatosan vettek el tőlük. Ehhez a harchoz kéri az elődök és 

valamennyiük támogatását. E napirend utáni hozzászólás keretében szeretné kifejezni 

köszönetét mindenek előtt minden kaposvári polgárnak, akikből áll az önkormányzat. Hiszen 

nem az épületektől, közterületektől lesz önálló és szabad egy közösség, hanem az itt élőktől. 

Kérte, támogassák az erős önkormányzatért közös harcukat, támogassák azokat, akik 

önkormányzati fenntartású kórházat, iskolákat, helyi közigazgatást akarnak, mert csak akkor 

lesz beleszólásuk családjuk egészségügyi ellátásába, gyermekeik, unokáik oktatásába, továbbá 

a hivatalok ügyintézésének színvonalába. Köszönetét fejezte ki, hogy meghallgatták.      

 

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                              jegyző 

    


