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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. június 18. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 
8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
3 Perlaki József tanácsnok 1 - 
9 dr. Pintér Rómeó 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. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester szeretettel köszöntött mindenkit a mai Közgyűlésen. 
Megállapította, hogy 16-an vannak jelen, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
Kérte, először döntsenek a kiküldött napirendi pontokról.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5138   Száma: 21.06.18/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
1/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívónak megfelelően elfogadta 
napirendjét. 
 
 
Szita Károly polgármester dönteniük kell egy napirend utáni felszólalásról is, melyet dr. 
Nadrai Norbert József képviselő úr terjesztett be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 5139   Száma: 21.06.18/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
2/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi kérte, hogy a 13. napirendi pontról külön 
szavazzanak, mert ott késedelem van. Ez egy munkatervi előterjesztés, így 8 nappal korábban 
kell megkapniuk az SZMSZ 18. § (2) bek. alapján. A 10. napirendi pont 3.) határozati javaslata 
tartalmaz egy halasztást az ülés napra vonatkozóan. Javasolta, hogy előre vegyék szavazni, mert 
később nincs értelme. Kérte, hogy polgármester úr tájékoztatása térjen ki arra is, hogy június 
17-én miért nem volt Közgyűlés, hiszen 6 képviselő jogosult arra, hogy vezesse az ülést és ez 
egy munkatervben meghatározott ülésidőpont volt.  
 
 
Szita Károly polgármester javasolta, hogy tárgyalják meg a napirenden szereplő költségvetési 
tájékoztatót. 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 5140   Száma: 21.06.18/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a költségvetési tájékoztató megtárgyalásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85.71 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 14.29 11.11 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
3/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy megtárgyalja a tájékoztató a 
2021. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról 
című napirendet. 
 

1. Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, 
valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári 
polgárok egészségének és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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6. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

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

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 
betegek nappali intézménye kialakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

11. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

12. Előterjesztés utca elnevezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

13. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

14. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

15. Interpelláció  
 

16. Kérdés 
 
 
Zárt ülésen: 
 

17. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő környezetvédelemmel 
kapcsolatos magatartás: közterületi zöldterületen való parkolás miatt alkalmazott 
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közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés 
tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
18. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő avar, zöld és egyéb 

hulladékok ártalmatlanításával, égetésével kapcsolatos magatartás miatt 
alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

19. Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő, az ingatlannal érintkező közterületi zöldsáv gyommentesítésnek 
elmulasztása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen 
benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

20. Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő, az ingatlannal érintkező közterületi zöldsáv gyommentesítésnek 
elmulasztása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen 
benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
21. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő közrend elleni 

magatartás – közterület bérleti szerződés nélküli használata - miatt alkalmazott 
közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés 
tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 
Szita Károly polgármester a 10. napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, a két ülés közötti 
beszámoló után fognak szavazni róla, azzal fognak kezdeni.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 9 hónapja, hogy egy rendkívüli Közgyűlést leszámítva 
nem találkoztak, a veszélyhelyzet miatt a Közgyűlés összehívása nélkül kellett munkát 
végezniük és döntéseket hozniuk. Fontosnak tartotta, hogy a leglényegesebb előterjesztéseket, 
amely a város életét sarkalatosan meghatározzák a jövőbe is tekintve kiküldte a képviselőknek, 
és kérte a véleményüket. Remélte, hogy a járvány elleni védekezésből mindenki kiveszi majd 
a részét. Szomorúan tapasztalta, hogy két önkormányzati képviselő nem tartotta szükségesnek, 
hogy a városuk életét alapvetően befolyásoló kérdésekben véleményt nyilvánítsanak, egy LMP-
s és egy Momentumos. Ez azért is szomorú, mert ugyanakkor a tiszteletdíjukat felvették. 
Köszönetét fejezte ki – rajtuk kívül – valamennyi képviselőnek, hogy fontosnak tartották és 
elküldték a véleményüket. Nagyban segítették ezzel a munkáját, a véleményeket figyelembe 
tudta venni a döntések meghozatalánál. Két fontos cél lebegett a szemük előtt akkor, amikor 
szembesülniük kellett a koronavírus járvánnyal. Volt lehetősége arról beszámolni, hogy a 
koronavírus járvány I. hullámában milyen intézkedéseket tettek. Ugyanaz a két cél lebegett 
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előttük, megtenni mindent az egészségük védelme érdekében, és megtenni mindent a gazdaság 
védelme érdekében. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a vírus elleni 
védekezésben, egészségügyi dolgozók, önkéntesek, pedagógusok, a gazdaságot életben tartó 
munkások, buszsofőrök és azoknak is köszönetet mondott, akik pénzzel, maszkokkal, 
fertőtlenítő szerekkel segítették a munkájukat. Hálás a mentősöknek, a rendőröknek, a 
tűzoltóknak és mindenkinek a kitartásáért. Büszke arra, hogy a kaposváriak még erősebb 
közösségé kovácsolódtak össze.  
Sajnos közösségüket veszteségek is érték. Megkért mindenkit, hogy 1 percre álljanak meg, és 
felállásukkal adózzanak mindazoknak, akik az elmúlt időszakban „itt hagytak bennünket”.  
 
A mögöttük hagyott időszakból azt javasolta mindenkinek, a tanulságokat levonva folytassák 
életüket. Az egészség volt az egyik fontos szempont és ennek érdekében nagyon intenzív, az 
operatív törzs döntéseit mindig figyelembe véve, oltás felvételére buzdító kampányba kezdtek. 
Ez volt a legfontosabb, felhívni mindig arra a figyelmet, hogy milyen intézkedéseket kell 
betartaniuk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet meg tudjanak tenni önmaguk 
egészségéért. Közben kaptak pénzbeli és természetbeni felajánlásokat, melyeket eljuttattak a 
rászorulóknak. Külön előterjesztés készült arra vonatkozóan, hogy milyen döntések születtek a 
veszélyhelyzet alatt. Folytatják az építkezéseiket, nem állnak le a beruházásokkal, támogatási 
rendszereket működtetnek annak érdekében, hogy a gazdaság erős legyen. Átadták a Színház 
parkot, a Cseri parkban folynak a beruházások, az egykori Nostra épület területén szintén folyik 
a beruházás, elkészült egy új szennyvíztisztító. A vállalkozói környezetet javították sok helyen, 
többek között a Dombóvári úton, ott 200 munkavállaló dolgozik. Új út, csapadékcsatorna, 
elkészült a közlekedési központ Eszterházy híddal, parkolókkal, körforgalmakkal, Csík Ferenc 
sétánnyal, felüljáróval. Elindult a kaposvári újraiparosítási program, kettő fő célt fogalmaztak 
meg a teljes foglalkoztatottság mielőbbi elérését, amely már látszik, hogy közel van. A másik, 
a magasabb jövedelmek elérése. Ennek a programnak volt betudható, hogy idejött a BM Heros 
Zrt. Megszületett a kormánydöntés, 38 hektárral fogják bővíteni a Keleti Ipari Parkot, mert 
betelt, a közművesítését remélhetőleg ősszel fogják kezdeni. Kaposvár Északi Ipari Parkjának 
a közművesítését is elkezdték, a Füredi út – Jutai út – Raktár utca 170 hektáros területét jelenti. 
Ezt 3-4 ütemben kívánják fejleszteni, az első 40 hektárnak kezdik el a kialakítását, melyre már 
vannak jelentkezők. Az egyikben a világ második legnagyobb üveggyára, a másikban hadiipari 
beruházás vet majd lábat. Megújult a Malom utca, Palkovics miniszter úr társaságában adták át 
Közép-Európa legnagyobb napelem parkját. Az elkövetkező években egy olyan programot 
indítanak el, amelyben nem csak a napenergiát hasznosítják, hanem egy bázist építenek a 
napelem tárolásra is. Ez lesz az ELENA programjuk része, a másik ugyanazon a területen, ahol 
a napelemek vannak fejlesztő bázist is kialakítanak a napelem tárolására. Az országban elsőként 
itt adták át a Klímabarát Önkormányzati díjat. Tájékoztatásul elmondta, az ENSZ soron 
következő klímakonferenciáját Nagy-Britannia szervezi, és a brit nagykövetség felkérte arra, 
hogy a jó tapasztalatokat adják át, mert sikeresen szeretnének házigazdái lenni az ENSZ soron 
következő klímakonferenciájának. Megújult a Bárczi iskola, új épületben van a szociális iroda, 
a Honvéd utcai aluljáró építkezése folyik. A lomtalanítás új rendjét vezették be, az eddigi 
visszajelzések alapján sokkal rendezettebb körülmények között tudták lefolytatni. Hamarosan 
elkészül a szülészet, nemzetközi versenyek voltak a városban. Legutóbb Szijjártó miniszter úr 
volt a vendégük, meglátogatták a Cukormanufaktúrát és a Kométát. Több támogatásról is tettek 
bejelentést, és hamarosan az élelmiszer gazdaság területén lesz egy nagy bejelentésük. 
Tájékoztatást adott arról is, hogy a jövő tudásalapú gazdaságának az alapja a Tudományos és 
Innovációs Technológia Parkoknak a megépítése. Az Óbudai Egyetemmel közösen egy 
megállapodást kötöttek, tervük az, hogy Kaposváron egy 15 milliárd forint értékű beruházás 
valósuljon meg, egy Tudományos és Innovációs Park, amely a Dombóvári úton lenne 6 ha 
területen. Négy üzemcsarnokot hoznának létre. Reméli és örül annak, hogy ezt a lehetőséget 
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megkapják, és júliusban a Kormány dönteni fog ezekről a beruházásokról. Folytatódik az R67-
es út építése a Kaposfüredi elkerülő 2x2 sávosra bővítése kezdődött el, ez egy 8 milliárd forint 
értékű beruházás. A látrányi elkerülő szakasz beruházásának is nagy esélye van arra, hogy 
ebben az évben ősszel elkezdődjön, a kisajátítások megtörténtek, a közbeszerzési eljárás 
folyamatban van. Ennek a két szakasznak a megépültével befejeződik és 30 perces autóúttal 
elérhető lesz az M7-es autópálya. Elmondta, több olyan napirendet tárgyalnak a mai napon, 
amely a lehetőségét fogja biztosítani annak, hogy beszéljenek a mögöttük hagyott időszakokról. 
 
 

-----1. Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester ma sem akartak Közgyűlést tartani, csak a jövő héten, a 
munkatervtől teljesen függetlenül. A veszélyhelyzet alatt készült a munkaterv, amikor még nem 
tudták, hogy lesz-e lehetőségük munkaterv szerinti ülésekre, alapvetően törvény határozta meg. 
Kezdeményezték a miniszterelnöknél, oldják fel ezt a szabályozást és tarthassanak 
Közgyűléseket, mert az az életszerű. Korábban számoltak ezzel a döntéssel és nagyon 
rácsúsztak a csütörtöki ülésre. Ezennel be is jelentette, hogy jövő héten rendkívüli Közgyűlést 
kell tartaniuk, mert minden munkatervben szereplő, munkaterven kívüli, de júniusban szereplő 
szokásos közgyűlési előterjesztéseket nem tudták mind előkészíteni. Ma délután fog tárgyalni 
a kiemelt sportszervezetek vezetőivel, ez is júniusi napirend szokott lenni. Ez okozta, hogy nem 
a munkatervben szereplő napon ültek össze, bízik benne, hogy a következő ülést szeptemberben 
nem fogja felülírni semmi baj.  
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5141   Száma: 21.06.18/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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4/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2021. (I. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város 

Polgármesterének önkormányzati határozatával elfogadott 2021. évi munkaterve június 17-
i ülésének napirendjei közül törli a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, amellyel egyúttal kiegészíti a szeptember 23-i ülés napirendi pontjait. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2021. szeptember 23. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2021. (I. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város 

Polgármesterének önkormányzati határozatával elfogadott 2021. évi munkaterve június 17-
i ülésének napirendjei közül törli a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és 2021-2022. 
évi bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2021. (I. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város 

Polgármesterének önkormányzati határozatával elfogadott 2021. évi munkatervében 
szereplő június 17-i ülés időpontját június 18-ra módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2021. június 18. 
 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester valamennyi bizottság és részönkormányzat támogatta a 
rendeletmódosítást, a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolták elfogadni, hogy a 2. 
pontban szereplő vezetőedzői, valamint úszóedzői álláshelyek fenntartása határozatlan ideig 
szóljon. Nagyon sikeres éveket tudhat maga mögött a Sportiskola úszószakosztálya. A 
szakosztálynál két edzőnek lejár augusztusban a megbízási jogviszonya és ahhoz, hogy ezt a 
sikeres munkát tudják tovább folytatni, javasolta, hogy közalkalmazotti jogviszony keretében, 
határozatlan idejű megbízást kapjanak. Tájékoztatásul elmondta, ez az év költségvetési 
gazdálkodása stabil lesz. Veszélyhelyzeti költségvetést fogadtak el az év elején, ahol 
prioritásokat fogalmaztak és határoztak meg, ez az egészségvédelem és a gazdaságvédelem 
volt. Ezek mellett az elmúlt évek fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetően és a város iránt 
megnőtt érdeklődés bizonyságául is, stabil félévet tudhatnak maguk mögött. Amiket elterveztek 
folyamatosan végre tudták hajtani. Út-, járdafelújításokra minimum 310 millió forintot fognak 
költeni, a nem lakás bérlemények, üzlethelységek felújítására 570 milliót, intézmény felújításra 
311 milliót, viziközmű felújításokra 473 milliót. A munkák, melyeket elkezdtek folynak, semmi 
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olyan rendkívüli nincs, ami miatt azt kellene javasolnia, hogy drasztikusan bele kell nyúlniuk a 
2021 évi év elején jóváhagyott költségvetésükbe.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a veszélyhelyzet június 15-éig tartó szakaszában a 
polgármester gyakorolta a Közgyűlés feladat és hatáskör jogosultságait, az előterjesztésben mi 
értelme van az átruházott hatásköri döntéshozatalnak külön szerepeltetésére? Célszerűnek 
tartaná, a rendes és rendkívüli jogrend időszakának az elkülönítését. Az átruházott 
döntéshozatali kérdésben halaszthatatlanság címén lehet ilyet tenni. Kérdése volt, a Nagyváthy 
utca szakaszépítésnél mi az oka a költségnövekedésnek? Ugyanígy a Havária terv elfogadása 
miért volt most aktuális? Mi indokolja a polgármesteri megbízottak költségkeretének 
növekedését veszélyhelyzet alatt? Mi értelme van a sporttámogatási koncepcióról egy 
tanulmányt készíteni 1.200 ezer forintért, és ennek a tanulmánynak, ha elkészült, akkor milyen 
hozadéka volt? Az imázs film 7 milliós kerete miért növekedett 10,5 millióra, mi volt az oka a 
növekedésnek? A fénykép és videó felvételének készítése a járvány idején 1,3 millió. A 
Dorottya ház turisztikai feladatai 11,4 millió, kérdése, TOP forrás tartalmaz 120 milliót ez a 
szakértői kurátori terv ezen belül, vagy ezen felül önkormányzati forrás terhére történt-e? Van 
egy elírás, ami a bizottsági szakban tisztázódott, a Labdarúgó Kft. nem NB I. bajnokságban 
indul, az NB III-ban van jelenleg. Itt 80 milliós tétel szerepel I. félévi szponzorációra. Kérdése, 
korábban volt előterjesztés a sportrendezvények támogatásánál, mely szerint az NB II-ben 
kötelező a pályafűtés, kaptak egy jelentős összeget. Kérdése, hogy az NB III-ban is kötelező? 
A határozati javaslat 2. pontjának módosításáról beszélt polgármester úr, de furcsálta, hogy pár 
nappal korábban, az előterjesztés kiküldésénél még határozott idő, utána a határozatlan idő. 
Kérdése, ennek mi a forrása, továbbra is pályázati pénz vagy önkormányzati saját forrás?   
 
Bereczki Dávid tanácsnok az előző napirendi ponthoz lett volna hozzászólása. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, kérdéseknél tartanak. Kérte, hogy a napirendhez szóljon 
hozzá. Az aktivitását várta volna a mögöttük hagyott 9 hónapban, felvette a tiszteletdíját és nem 
csinált semmit. 
 
Bereczki Dávid tanácsnok a 152/2020. polgármesteri határozatban szerepel a Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó csapata tekintetében utánpótlás nevelésre 26.820 ezer forint, 
stadionbérlésre 28.902.672.- Ft, üzemeltetésre 43.170.000.- Ft, összesen 98.892.672.- Ft 
támogatás. Kérdése, a csapat teljesítményének fényében továbbra is azt gondolja polgármester 
úr, hogy ez a közel 100 millió forint jó helyen van a Kaposvári Rákóczinál, úgy, hogy láthatóan 
még a saját tulajdonosa sem akarja üzemeltetni? Előző napirendhez visszatérve, egyszer nem 
küldte el a véleménynyilvánítását, mivel spam mappába érkezett az e-mail. Bízik benne, hogy 
a város iránti elkötelezettségét nem csak ez alapján ítéli meg. Nem gondolja azt, hogy a külsős 
bizottsági delegáltjaik kevésbé elkötelezettek a város iránt, csak kicsivel több energiát kellene 
belefektetniük a munkájukba. 
 
Szita Károly polgármester tanácsnok úr a bíráló bizottságnak is tagja, egyen sem volt ott. 
Tényeket közölt, mindenki vonja le belőle a maga következtetéseit. A 26 millió forint nem a 
Rákóczié, a Bene Akadémiáé, ne ott keresse a pénzt, ahol nem kell keresni. Nadrai képviselő 
úr kérdéseire válaszolva elmondta, azok a számok, amiket a költségvetési kérdéseiben 
elmondott nem biztos, hogy nem fognak emelkedni. A kollégái, amikor az év elején 
megterveznek egy beruházást, például a Nagyváthy utca esetében, már érzékelik a közbeszerzés 
kiírásánál, hogy magasabb lesz a költség. Szinte naponta változnak az anyagárak, 
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kiszámíthatatlan mind az útépítési, mind az építőipari vállalkozás. A Havária terv azért 
rendkívül fontos, mert lesz egy Európai Uniós pályázat nagy volumenű vízelvezetési munkák 
megvalósításához, ami elő fogja írni a havária tervet. A sporttanulmány rengeteget számított, 
az fogja meghatározni majd a következő heti rendkívüli Közgyűlés sport előterjesztését is. 
Teljesen más szempontok szerint, teljesen más struktúrában javasolta számukra finanszírozni a 
sportot. Az egyesületek felé is az eredményességen túl elvárásokat fogalmazott meg. Ha érdekli 
a tanulmány, kérte, kérje el alpolgármester úrtól, véleménye szerint nagyon jó finanszírozási 
formára fognak áttérni, valamennyi kiemelt sportegyesülettel leegyeztették ezt a tanulmányt. A 
videók reklámvideók voltak például oltási kampányról, regisztrációs kampányról, 
megrendeléseket adtak ezeknek a levetítésére. Dorottya ház esetében, mivel kaptak emelési 
kérelmet beleférnek minden kiadással, az eszközbeszerzést most fogják kiírni. A pályafűtésre 
nem adták oda a pénzt, csak az önrészét vállalták be, hisz TAO támogatásból valósult volna 
meg. A Sportiskola a költségvetéséből fogja finanszírozni az edzők munkabérét.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolja a képviselő-
testület hatásköreit. Az átruházott hatáskörökkel kapcsolatosan konkrét szabályozás nincs erre 
nézve. Megpróbáltak egy gyakorlatot kialakítani, ez a gyakorlat az a korábbi költségvetési 
szerkezet volt, amit eddig is hoztak, ezért sorolták fel az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseket. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a rendkívüli Közgyűlés napirendje lesz a 
sportszervezetek támogatása, kérte, hogy az előterjesztés melléklete legyen a sport tanulmány, 
így minden képviselő hozzáférhet. Egy kérdésre kimaradt a válasz, a polgármesteri megbízottak 
díjazásával kapcsolatban.  
 
Szita Károly polgármester egy új polgármesteri megbízott lett, a kaposvári labdarúgás jövőjét 
meghatározóan ad tanácsokat, Illés Jánost kérte fel erre.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az átruházott hatáskörökben van egy lényegi kérdése, 
ami nem függ a veszélyhelyzettől. Az Áht. felhatalmazási szabálya, ami tételenként egy felső 
plafont határoz meg, a költségvetési rendelet mindig tartalmazza. Ennek a jogi szakasznak a 
kommentára alapján azonban arra a célra van ez a felhatalmazás, hogy két ülés között 
halaszthatatlan ügyekben hoz a polgármester ilyen költségvetési döntést. Véleménye szerint 
ebbe nem férnek bele olyan feladatok, amelyeknek nem indokolt a halaszthatatlansága. Ha az 
átruházott hatásköröket a jövőben szerepeltetik, célszerű lenne, hogy egy indoklással el lenne 
látva, hogy miért volt halaszthatatlan.  Az áremelkedéssel kapcsolatosan, minden kaposvári 
tapasztalta, hogy drasztikusan felmentek az árak. A szociális keret emelésénél nem látta, hogy 
erre készült volna az önkormányzat, hogy drasztikusan megnő a szociális segély iránt 
kérelmezők száma is.  
 
Felder Frigyes képviselő 2020-ban döntöttek, hogy a Városgondnokság feladatait egy Kft-be 
szervezik, akkor hatékonyságot, áramvonalasságot ígért polgármester úr. A Közgyűléseken 
személyesen számolt be azokról a problémákról, amelyek nem teljesülnek a szolgáltatás 
kapcsán, amióta nem voltak ülések más csatornákon. Néhány problémára hívta fel a figyelmet. 
Borzalmas állapotban van a Városliget, a kosárpálya, a strandröplabda pálya, az 
ülőalkalmatosságok. Az okos parknál a tó, a játékok, a kültéri attrakciók, ülőalkalmatosságok, 
kondicionáló eszközök állapotát kevesen ismerik, nem jó. Nagyon balesetveszélyes bokrok és 
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sövények kereszteződésben való nyírását is kérte már, el is kezdődött a munka, de valamiért 
abbamaradt. Kérte 2 perc hozzászólási idő megadását. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5142   Száma: 21.06.18/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület 2 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Felder Frigyes képviselő márciusban történt egy 42 %-os tömegközlekedési járatcsökkentés. 
Ez nagyon sok kaposvárit érzékenyen érintett, maga 400 olyan véleményt, illetve észrevételt 
adott át polgármester úrnak, illetve a hivatalnak, amiben konkrétan járatokra lebontva, 
járatszámot megjelölve elmondták a véleményüket. Történt egy korrekció, de az még mindig 
nem kielégítő. Ez egy példátlan megszorítás Kaposvár életében és nem is tartja jó iránynak. 
Egy zöld városban nem fordulhat az elő, hogy 42 %-kal csökkentik a tömegközlekedés számát. 
Azt kéri a kaposváriaktól, legyenek türelemmel, próbálják ezt a helyzetet kezelni és azt kérte 
polgármester úrtól is, hogy vegye figyelembe ezeket a kéréseket, észrevételeket.  
 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket. Kérte, hogy először a bizottság 
módosító indítványáról szavazzanak. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5143   Száma: 21.06.18/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 2 12.50 11.11 
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: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5144   Száma: 21.06.18/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 3 18.75 16.67 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
5/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
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2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó 
szakosztály 1 fő vezetőedzői feladatainak, valamint 1 fő úszóedzői feladatainak ellátásra 
határozott időre létrehozott álláshelyeket határozatlan ideig fenntartja. A 
továbbfoglalkoztatáshoz szükséges pénzügyi fedezet 2021. évben az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre áll, a Közgyűlés a további foglalkoztatáshoz szükséges 
forrást a költségvetési rendeletében biztosítja.    

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Fekete Ádám igazgató 
Határidő:      2021. augusztus 31. 
        2021. december 31. (2022. évi forrás biztosítása) 
 
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda 
szakosztályánál 1 fő szakosztályvezető, 1 fő technikai vezető és 1 fő gazdasági ügyintéző 
határozott idejű álláshelyek esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2022. 
június 30.-ig engedélyezi. Az álláshelyek kapcsán jelentkező személyi juttatások és 
szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Fekete Ádám igazgató 
Határidő:      2021. június 30. 
   
       

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat által használt IRKA elektronikus 
iratkezelő rendszer üzemeltetésének éves költségére 1.524 e Ft pénzügyi fedezetet a 
2022-2023. évek költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. január 31. (a tárgy évi fedezet biztosítása) 
 2023. január 31. (a tárgy évi fedezet biztosítása) 
 
 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a Kapos-Coop Kereskedelmi Zrt 
között falfelület (Budai Nagy Antal utcában a Burger King melletti homlokzat) 10 éves 
bérletére létrejött bérleti szerződés alapján évente fizetendő 127 e Ft bérleti díj pénzügyi 
fedezetét 2022-2030. évek aktuális költségvetési rendeletében biztosítja.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2030. január 31.-ig évente (a tárgy évi fedezet biztosítása) 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5145   Száma: 21.06.18/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 4 25.00 22.22 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2021.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----3. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés két részből áll, az első része a Kaposvár számít rád 
ösztöndíj kibővítése. A kaposvári kampuszon induló gépészmérnök és villamosmérnök 
hallgatók támogatásáról szól. A második rész a kaposvári olimpiai reménységek támogatásáról 
szól.  
 
Szita Károly polgármester 2008-ban alapították meg az ösztöndíjat, 25 ezer forinttal 
indították útjára, csak a kaposvári gyermekek, fiatalok számára. Feltétele az volt, hogy annyi 
szemeszteren belül kell munkát vállalnia, amennyi szemeszter alatt kapta ezt a támogatást. 90% 
fölötti teljesítéssel be is jöttek, aki pedig nem az visszafizette az ösztöndíj mértékét. Felemelték 
a díjnak a mértékét 50 ezer forintra és kiegészítették a szakközépiskolai rendszerrel, valamint a 
hiányszakmát végző egyetemistákkal. Reményeik szerint lesz gépész- és villamosmérnök 
képzés is Kaposváron. Annak érdekében, hogy még nagyobb ösztönző erőt tudjanak biztosítani 
a mérnökképzés indításában, felemelték az ösztöndíj rendszert. Azért van szükség az olimpiai 
alapnak a szabályozására, mert lett egy olimpikonjuk Halmai Petra, aki kivívta magának azt a 
jogot, hogy Japánban az Olimpián kaposvári sportiskola versenyzőjeként úszhat. Az Egyesült 
Államokban tanul, ott különböző szabályok vannak, nem kaphat fizetést, meg kellett találni azt 
a módot, hogy tudják honorálni havonta, hogy itt sportol.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes képviselő pontosítani szeretne, ami el fog indulni Kaposváron mérnökképzés 
alapszintű, az nem jelenti egyenesen azt, hogy aki azt elvégzi, részt vehet a mesterképzésben 
is. Kérte, erre figyeljenek oda a kommunikációban.  
 
Szita Károly polgármester amit képviselő úr mondott az alapképzés idején ki fog 
egyenesedni. Köszönte az észrevételt. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5146   Száma: 21.06.18/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2021.(VI.28.) 
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. 
 
 

-----4. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző a kitüntetéses rendeletet egy „Kaposvár Szolgálatáért” 
emlékéremmel szeretnék kiegészíteni, amelyre az lenne jogosult, aki a város lakossága 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és munkájával hozzájárult a közösség 
fejlődéséhez. A díjat a polgármester döntése alapján adományoznák. 
 

-----Kérdések----- 
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dr. Nadrai Norbert József képviselő a városi kitüntetések, oklevelek, elismerések, 
emléklapok száma mennyi volt körülbelül 1991-ben és mennyi 2019-ben, illetve ezeknek az 
átadási ünnepségeknek a költsége mennyiben változott?  
 
Szita Károly polgármester erre nem tudott választ adni most. Kérte Balogh Beáta igazgató 
asszonyt, gyűjtse ki a kérdésben elhangzott adatokat. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a rendeletet az előterjesztő vonja vissza, 
mivel az jogszabályba ütközik a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja, SZMSZ. 26. § d) pontja, 
SZMSZ. 27. § (3) bekezdése alapján. Kitüntetés alapítás át nem ruházható hatáskörben a 
Közgyűlés jogköre, az SZMSZ-ben úgy szabályoznak, hogy minősített többség kell a 
kitüntetések adományozásához. Ennek megfelelően a Közgyűlés rendelete 9 kitüntetést, illetve 
kitüntető címet tartalmaz, egyik sem a polgármester egyszemélyes döntéshozatala. Javasolta, 
hogy törvényességi szempontból ez kerüljön visszavonásra. Javasolta bizottsági szakban, 
gondolkodjanak el azon, hogy veszélyhelyzet alatt a Közgyűlés ne adjon elismeréseket, 
kitüntetéseket két okból. Az egyik a veszélyhelyzet döntéshozatala speciális, akkor mással kell 
foglalkozni, másik méltánytalan a kitüntetettekkel szemben is, hogy ugyanazt az ünneplést nem 
tudják megkapni, mint amit a normál időszakban tudnak nyújtani. 
 
Szita Károly polgármester az előterjesztést lezárta. Ez az előterjesztés arról szól, hogy legyen-
e polgármesteri kitüntetés, azt kéri a képviselőktől, hogy legyen. Nagyon szép emlékérmet 
adtak át tavaly Müller Cecília tiszti főorvos jelenlétében a koronavírus járvány idején 
megfeszített munkát végzett önkénteseiknek. Ezt nem a Közgyűlés adja, ezt a polgármester 
adja.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5147   Száma: 21.06.18/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2021.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----5. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, 
valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

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

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

 
 

Szita Károly polgármester jegyző úr tájékoztatta arról, hogy semmi nem kötelezi arra, hogy 
ezt behozzák a Közgyűlés elé. Veszélyhelyzet alatt megszülettek a jogszabályok, odaadta, hogy 
a polgármester döntsön a hatáskörében, de szerette volna következetesen folytatni azt a 
gyakorlatot, mint amit tett a veszélyhelyzet alatt, hogy kiküldte véleményezésre a város életét 
meghatározó jelentősebb előterjesztéseket. Az előterjesztés összefoglalja a mögöttük hagyott 
időszakot. 258 db polgármesteri határozat született ez időszak alatt és 39 db önkormányzati 
rendelet. Dönteniük kellett több olyan védelmi intézkedésről, amelyek később már 
kormányrendeletben jelentek meg, a maszkok viseléséről, a tanulók étkeztetéséről, elérték, 
hogy a bölcsődéket és az ovikat ne zárják be. Naponta 350-400 adag ételt szállítottak ki, 
átszervezték a háziorvosi ellátást, a védőoltások beadásának adminisztratív munkájánál az 
országban elsőként mondták azt, hogy a Polgármesteri Hivatalban lévő kollégáik állnak a 
háziorvosok rendelkezésére és elvégzik helyettük a telefonálást, az oltásra behívást, a 
szervezést. 4 000 db COVID tesztet vásároltak, még azzal együtt is, hogy tudták csak egy 
pillanatnyi állapotot mutat, de ha lelkileg megnyugvást okozott az embereknek, akkor ezt 
megtették. Gazdaság tekintetében a vendéglők teraszáról, az adóról, a bérleti díjakról 
intézkedtek. Köszönetét fejezte ki a munkáért.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Felder Frigyes képviselő polgármester úr említette, hogy súlyos veszteségeket szenvedett 
Kaposvár, ez sajnos valóban így van. Kérdése, tudott-e tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy 
miért Kaposváron haltak meg lakosságarányosan a legtöbben? Március elején még így volt, és 
fontos információnak tartja. Polgármester úr kitűzte célul a legegészségesebb város programot, 
nem gondolja azt, hogy a védekezésben résztvevők munkája rosszabb lett volna, mint máshol.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Kaposváron koronavírusban megfertőzöttek és 
elhunytak magas száma alapján milyen változtatások szükségesek a védekezésben? Mikor és 
hol teszik közzé a lakosság számára a védelmi tervet és a járvány eddigi adatait napi bontásban? 
Hányan fertőződtek meg és hunytak el Kaposváron a mai napig igazoltan koronavírus 
fertőzésben? Hány kaposvári gyermek lett árva vagy félárva, továbbá hány időskorú maradt 
támasz nélkül a járvány következtében? A város milyen segítséget nyújt számukra? Belátja-e, 
hogy tévedett, amikor azt mondta a szeptemberi Közgyűlésen: „…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 
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csak egy adott helyzetet mutat, az csak a mintavételkor meglévő állapotot tükrözi…”? 
Megjegyezte, ez igaz minden diagnózisra, minden diagnosztikai eseményre a vérnyomás 
méréstől a CT-ig. Fenntartja-e fenti álláspontját, amit szeptemberi utolsó munkatervi ülésükön 
javasolt, hogy 250 millió Ft-os tesztelési keretet hozzon létre a város, annak költségeit térítesse 
meg az állammal, és a tesztelés veszélyeztetetti sorrendben történjen. Mindhárom javaslatról 
névszerinti szavazás történt, 5 képviselő támogatta 13 elutasította azt. Majd két hónappal 
később bejelentették, hogy tesztelési sorozat indul a városban. Mikor és miért változtatta meg 
korábbi álláspontját, miszerint csak a kórház tesztel? Hiszen a tájékoztatóban az szerepel, hogy 
a védőnői szolgálat közreműködésével rendszeres szűréseket végeztek az intézményekben, 
kiszűrésükkel csökkentették a fertőzés veszélyét. Az önkormányzat idősotthonában lakók közül 
- a látogatási korlátozás és rendszeres tesztelés mellett – hányan fertőződtek meg, hány fő került 
kórházba? A lakók közül halt-e meg valaki koronavírus fertőzés következtében? Tudomása 
szerint általános volt-e a város valamennyi pedagógusa számára az az önkormányzati 
példaértékű és természetes válasz, mely szerint: „Azokat a dolgozókat, akik önként alávetették 
magukat a rendszeres szűrésnek és pozitív eredményt produkáltak, a munkáltató mentesítette a 
munkavégzés alól, így nem kellett táppénzre menniük és megkapták alapbérüket - 235 főt jelzett 
a tájékoztató –? Az iskolákban is így történt-e ez, amelyeknek már nem a város a fenntartója? 
Mikor kezdtek el az iskolákban tesztelni és mikor az önkormányzati intézményekben? Most is 
úgy gondolja, hogy mindegy ki a fenntartója egy intézménynek? Helytálló-e az alábbi állítás, 
ami a tájékoztatóban szerepel? „A veszélyhelyzet alatti 39 db polgármesteri határozatot, és 258 
db polgármesteri rendeletet alkottam.”  
 
 
Szita Károly polgármester javasolta, hogy mielőtt a sajtó statisztikáit néznék, vegyék 
figyelembe az Európai Uniónak a hasonló jellegű számításait. Minden egyes elhunyt óriási 
veszteség egy közösségnek, egy is sok. Ami a különböző városok, településeknél 
koronavírusban elhunyt emberek számáról készült statisztikák, azok mindig félrevezetőek. Az 
Európai Unió úgy számolja ki, hogy megnézi az előző időszakhoz képest hánnyal többen haltak 
meg. Kaposváron elhunytak száma a megyei székhelyű városok között lakosság arányosan 8. 
helyen van. Kaposváron leginkább az idősebb korosztályból veszítettek el embereket, kivétel 
nélkül mindegyikőjük valamilyen krónikus betegségben szenvedett. Ez még inkább felhívta a 
figyelmüket arra, hogy mennyire fontos az a célkitűzésük, hogy 2030-ra az ország egyik 
legegészségesebb városa legyenek. Fel kellett függeszteniük a kaposvári egészségprogramot az 
elmúlt esztendőben, azt újult erővel folytatni kívánják. Ennek volt nyitó állomása a Richter 
Egészségváros a Kossuth téren. Sok ilyen lesz még, ahol ingyenes szűréseket végeznek és 
tanácsokat is adnak. Egészségprogramjuk alapja olyan egészség centrum kialakítása, ha valaki 
kíváncsi az állapotára ne a kórházba kelljen bemennie. Ami a mögöttük hagyott időszak 
döntéseit, teendőit jelenti, a véleményét változatlanul fenntartja. Nem a tesztelés vezet 
eredményre, hanem az, ha rajtuk van a maszk, veszélyhelyzet alatt tartották a kellő távolságot, 
rendszeresen mostak kezet és megfelelő egészségi állapotban tudták magukat tartani. 
Országosan egyedülálló példa volt, amikor azt mondták, hogy bizonyos feltételhez kötötten 
teljes fizetést kap a dolgozó, ha önhibáján kívül kerül valakik miatt karanténba. Jó szívvel 
ajánlja az előterjesztést mindenkinek. Nagyon sokan erejüket megfeszítve dolgoztak másokért, 
ezt soha nem szabad nekik elfelejteni. Hálával tartoznak valamennyiüknek.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő köszönetét fejezte ki az intézményeikben, vállalataiknál 
és a hivatalban dolgozók számára. Kiemelte a Szociális Iroda kollégáinak munkáját, hiszen ők 
nyújtottak nagyon gyorsan segítséget azoknak az embereknek, akik állásukat vesztették, vagy 
olyan rendkívüli élethelyzetbe kerültek, amikor gyors segítségre volt szükség. A tájékoztató 
anyag nem tartalmazza a legfontosabb járványadatokat, tényeket, így az számára 
elfogadhatatlan. Az „Egyéb rendelkezések” 2. bekezdése, amely a veszélyhelyzet alatti vezetői 
kinevezések után következik, véleménye szerint a legfontosabb része a tájékoztatónak. Idézett 
a tájékoztatóból. A város közössége a kezdetek óta részvéttel adózott minden tagjának, aki 
valamely hozzátartozóját elveszítette. Tették ezt a hallgatás ideje alatt személyesen, telefonon, 
és a közösségi hálón. Itt az ideje, hogy a Közgyűlés is megtegye ezt. Javasolta, hogy a határozati 
javaslat 1. pontja ez legyen. „A Közgyűlés részvéttel adózik Kaposváron minden polgárnak, 
aki valamely hozzátartozóját elveszítette a járvánnyal folytatott küzdelemben.” További 
javaslata, amit polgármester úr említett, amit a jegyző úr összeállított a veszélyhelyzet alatt 
hozott határozatoknak a listáját cseréljék le a honlapon, sokkal könnyebb keresni a 
képviselőknek is a tárgy megjelölés miatt. Javasolta, hogy a jövőben a közgyűlési határozatnál 
legyen tárgy megjelölés a könnyebb munka érdekében.   
 
 
Felder Frigyes képviselő nem érdemes számháborúba belemenni és az EU statisztikákat 
idekeverni, azok a Nemzeti Népegészségügyi Központnak az adatai. Biztos volt benne, hogy 
nem a védekezésben résztvevők határozták meg a kaposvári halálozási adatokat, mindenki 
keményen küzdött. Nagyon fontos, amit polgármester úr említett, milyen egészségügyi 
állapotban van Somogy és Kaposvár, ezen változtatni kell. Zöld képviselőként nem tud egy 
olyan programot támogatni, ami piaci alapon működik. Kaposváriaknak arra kell törekedniük, 
hogy közösségi alapon a város, illetve az állami szolgáltatók biztosítsák a kórházban, vagy 
egyéb szűrővizsgálatokon mindenki számára egységesen, hogy hozzáférjenek ezekhez az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz. Reméli, polgármester úr is ezen az állásponton van, mindenki 
számára nem piaci alapon, államilag biztosított egészségügyi szolgáltatások és 
szűrővizsgálatok jelentsék azt a biztonságot, amit megérdemelnek a kaposváriak.  
 
 
Torma János tanácsnok kötelességének érezte, hogy mindenkinek megköszönje a részvételét, 
aki segített ebben a nagy járványban és a védekezésben. Úgy gondolta, hogy Kaposvár minden 
tőle telhetőt maximálisan megtett azért, hogy jól kijöjjenek ebből a helyzetből. Népjóléti 
Bizottság tanácsnokaként úgy érezte, ki kell emelni a Szociális Irodát, a Szociális Központot, a 
GESZ-t. A vezetőikkel a pandémia alatt folyamatosan tartotta a kapcsolatot, látta, hogy milyen 
emberfeletti munkát végeznek sokszor. Megköszönte a munkájukat. Az Egészségvároson részt 
vett néhány szűrővizsgálaton, véleménye szerint nagy sikere volt, és igénylik is a kaposváriak. 
Kérte, ha lesz rá mód, többször rendezzenek ilyen rendezvényt.  
 
 
Szita Károly polgármester kérte, elsőként dr. Nadrai Norbert József képviselő úr javaslatáról 
szavazzanak, azt követően pedig a tájékoztatóról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5148   Száma: 21.06.18/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5149   Száma: 21.06.18/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
6/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 
veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, valamint az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári polgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése részvétét fejezi ki minden olyan kaposvári 
családnak és polgárnak, akinek családtagja, hozzátartozója a humánjárványnak esett 
áldozatul. Veszteségeikben osztozik a testület valamennyi képviselője. 

 
 

-----6. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának 
átalakításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester sok szeretettel köszöntötte Szalay Lilla igazgató asszonyt és dr. 
Fülöp Péter igazgató urat. Elmondta, ezt a napirendet már egy éve előkészítették, de a 
veszélyhelyzet nem tette lehetővé a döntést, intézmény átalakításra nem kaptak felhatalmazást. 
A közös munkától azt várják, hogy hatékonyabb legyen és hatékonyabban szolgáljon. Azt várja 
ettől a struktúrától, hogy megsokszorozza azt a tudást és azt az impulzust, amit a kultúra adhat 
a kaposváriaknak, a környékben levőknek és mindazoknak, akik ide látogatnak. Bízik benne, a 
Közgyűlés el fogja fogadni az előterjesztést. Az Együd telephelyeiként működő, általában a 
településrész által használt kultúrházak, mindig egy szűkebb közösség terei voltak, szeretnék 
megőrizni, a szűkebb közösségre bízni, töltsék meg tartalommal.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő hatástanulmány történt-e, továbbá melyik megyei jogú 
városban van hasonló példa arra, hogy a művelődési házat, illetve a színházat összevonják? Az 
önkormányzat több átszervezést végzett az elmúlt másfél évben, ezeknek mik a tapasztalatai, a 
munkavállalók részéről az átszervezés hogy érintette a munkájukat?  
 
Szita Károly polgármester Sopronban ugyanez a struktúra működik, ott is a színház a gesztora 
a városi és a város környéki kultúrának. Hatástanulmány a két igazgató fejében született meg. 
Ami az eddigi átszervezéseket jelenti, munkavállalói oldalról teljesen világos, mint ahogy itt is 
minden munkavállalót szeretettel várnak ebbe az új struktúrába, de meg van adva a lehetőség a 
munkavállalónak, hogy eldöntse, hogy akar-e menni. Ugyanez volt a Városgondnokság és a 
Sportcsarnok esetében is, és éltek is a lehetőséggel. Az, hogy a struktúra több munkavégzést 
eredményezett benne volt, de ezzel együtt a hatékonyság is együtt járt. Nincsenek negatív 
tapasztalatok.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a Jogi Bizottságon már szóba került, megnézve az 
egyetem honlapját úgy szerepel, hogy Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári 
Campusa, a Szent István Egyetem csak a gödöllői campusnál szerepel. A rendelet tervezet 9. 
számú mellékletében azonban Szent István Egyetem Kaposvári Campusa van. Javasolta, hogy 
ezt módosítsák. Azt látja, hogy egy átfogó átszervezési konstrukció megy most az 
önkormányzatnál, célszerűbbnek tartaná nem ad hoc pénzügyi hátterű döntések miatt ezeket 
meghozni, hanem áttekinteni a teljes intézmény struktúrát. A hatástanulmányt nem úgy képzeli 
el, hogy két ember fejében van, mert abban nehéz olvasni. Most nem tartja szerencsésnek ezt 
az összevonást, hiszen a színház komoly problémákkal küzd. Helyettes államtitkár úrnak így is 
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elég feladata van, a nagyrendezvényeket is megkapta a veszélyhelyzet alatt. Véleménye szerint 
most ebben a pillanatban nem kellően előkészített.   
 
Bereczki Dávid tanácsnok a Momentum már 2018-ban megírta azt, hogy a városrészi 
művelődési házaknak civil kézben van a helye, ezt nagyon tudja támogatni. Összességében az 
előterjesztést sajnos nem, ebben a formában. 2010 után a kaposvári kultúra történelmi könyvébe 
mindenképp bevonult két ember, Vidnyánszky Attila és Fülöp Péter államtitkár úr. 
Vidnyánszky Attilát nagyon káros és kultúra romboló embernek tartja, Fülöp Pétert szimplán 
csak sajnálja, mert egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. Nem tudja mennyire leterhelt, 
nagyon komoly feladatokat lát el és most kapott még egy komoly feladatot, a közművelődést. 
A központosítási kérdésben alapvető ellenállást tapasztal a jobboldal és a baloldal között. 
Minden központosítva van, azt gondolja, hogy ezeket a területeket külön lehet szedni és az, 
hogy mindkettő kulturális terület nem feltétlenül jelenti azt, hogy a színház egyenlő a 
közművelődéssel. Az előterjesztést elolvasva nem látott megalapozott szakmai érveket 
mellette.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a véleményeket. Kérte, fogadják el dr. Nadrai 
Norbert József képviselő úr az Egyetem nevére vonatkozó pontosításával együtt a rendelet 
tervezetet. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5150   Száma: 21.06.18/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2021.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletét a közművelődésről szóló 29/2018.(XI.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5151   Száma: 21.06.18/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 4 25.00 22.22 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
7/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár kulturális-közművelődési 
intézményhálózatának átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. közművelődési alapszolgáltatásokkal kiegészült feladatellátása szerint 
módosított alapító okiratát elfogadja azzal, hogy a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft 
cégnevének Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft –
re történő módosítását tudomásul veszi. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Fülöp Péter igazgató 

Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2021. szeptember 30. 
hatállyal megszünteti az Együd Árpád Kulturális Központot, az intézmény megszüntető 
okiratát elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a megszüntetés törzskönyvi nyilvántartásba 
vétele érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ által ellátatott közművelődési alapszolgáltatásokat a költségvetési 
szerv megszűnését követően - közszolgáltatási szerződés keretében- a Csiky Gergely 
Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft -vel látja el. A közgyűlés a 
közszolgáltatási szerződést elfogadja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződés 
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aláírására, a szerződés esetlegesen szükségessé váló módosításainak átvezetésére 
utólagos beszámolási kötelezettséggel. Az alapszolgáltatások ellátása kapcsán 
szükséges intézkedések megtételére felelősként a Csiky Gergely Színház és Kulturális 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-t jelöli ki.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Fülöp Péter igazgató 

Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021. október 1. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ 

közművelődési feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt 
a megszűnő költségvetési szerv 31,5 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
álláshelyét 2021. szeptember 30. napjával megszünteti. A megszűnését követő nappal, 
2021. október 1. napjával az azt vállaló dolgozókkal a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó közművelődési feladatot ellátó  Kaposvári Csiky Gergely Színház és 
Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft,  mint munkáltató munkaviszonyt létesít. 
A Kaposvári Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft-
vel munkaviszonyt nem létesítő dolgozóknak jogviszonyuk megszűnésével a törvény 
szerinti előírt felmentési illetmény és végkielégítés összegére az Önkormányzat 
céltartalékában lévő intézmények önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok 
dologi többlet kiadásai elnevezésű keret biztosít fedezetet. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Fülöp Péter igazgató 

Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021. szeptember 30. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ korábbi telephelyei közül a Kaposszentjakabi Művelődési Házat, a 
Toponári Művelődési Házat, a Töröcskei Közösségi Házat, a Répáspusztai Közösségi 
Házat, a Kaposfüredi Művelődési Házat, a Tükevári Közösségi Házat, és a Pécsi Utcai 
Közösségi Házat a Humánszolgáltatási Gondnokság üzemeltetésébe adja, azzal hogy a 
közösségi terek szakmai tartalommal való megtöltése, annak a településrészi 
önkormányzatnak a feladata, melynek területén a közösségi ház van. A Pécsi Utcai 
Közösségi Házban a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Biztos Kezdet 
Gyermekházat tart fenn. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021.szeptember 30. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ 
közművelődési feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt 
5 fő 4 órás takarítói álláshelyet biztosít Humánszolgáltatási Gondnokság részére 2021. 
október 1-től az Együd Árpád Kulturális Központ 2021. évi költségvetésének terhére.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021. szeptember 30. 
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7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ 
közművelődési feladatainak gazdasági társasági formában történő további ellátása miatt 
2021. október 1-től 1 fő kontroller, 1 fő gazdasági ügyintézői és 1 fő munkaügyi 
ügyintézői álláshelyet elvon a Humánszolgáltatási Gondnokságtól. Az álláshelyek 
pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetés tervezésekor elvonásra került.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2021. szeptember 30. 

 
 
Szita Károly polgármester igazgató úrnak jó munkát kívánt az új struktúrán belül is, igazgató 
asszonytól azt kérte, hogy ugyanolyan elhivatottsággal és még nagyobb határozottsággal 
képviseljék a magyar kultúrát azért, hogy a legtöbb szórakozásban lehessen részük. 
Meggyőződése, hogy az egységes struktúrában, egy vezetés alatt levő munka hatékonysága 
egyértelműen kézzelfogható lesz az elkövetkező időszakban. Igazgató úr valamennyi 
kollegájának megköszönte azt a munkát, amit a veszélyhelyzet idején tettek. Kárpáti Tímea 
tanácsnok asszonynak köszönetét fejezte ki, hogy besegített az erkélyszínház megtartásában. 
Szalay Lillának köszönetét fejezte ki, hogy az Együdben elvégzett munkájukat követően 
önkéntesként ételt szállítottak az embereknek.  
 
 
-----7. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

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

 
Szita Károly polgármester akkor, amikor az állatvédelemről döntöttek nagyon sikeres 
együttműködési megállapodást kötöttek a Kutyatár Egyesülettel, mert kiválóan végzik a 
munkájukat. A telep betelt, bővíteni szeretnék, a KOMETA-val akarnak megállapodni, hogy 
területcserével tudjon bővülni. Azért szükséges módosításként felvenni az SZMSZ-be, mert az 
Agrárminisztérium által kiírandó pályázatot szeretnék benyújtani, amit akkor tehetnek meg, ha 
a tevékenységi körben szerepel. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr említette, hogy a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége fordult a Kormányhoz, hogy a Közgyűlések ülésezhessenek. Átnézve a jogalkotási 
programját a parlamentnek nincs benyújtott törvényjavaslat a magyar önkormányzati törvényre, 
annak a módosítására, mert személyes jelenlétet igényel. Javasolta, hogy az SZMSZ-ben tudnák 
részletesen szabályozni az online üléseket. Ha egy parlament 199 fővel az ország minden tájáról 
ülésezhet, akkor egy 18 fős testület, vagy falun ahol 5 főből állnak nyugodtan ülésezhetne. Ezt 
jelenleg nem tudják szabályozni az SZMSZ-ben, mert nincs lehetőségük magasabb szintű 
jogszabállyal szemben szabályozni. Javasolta, hogy forduljanak a jogalkotóhoz, hogy ez 
ügyben nyújtson be törvényjavaslatot. 
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Szita Károly polgármester addig, amíg a parlamentben jelenléti munka folyik, semmi oka 
nincs annak, hogy a Közgyűlésekben is ne folyjék helyben jelenléti munka. Ha majd a 
parlament önmagának megteremteni azt a lehetőséget, hogy online módon is lehessen 
törvénykezni, azt követően tartja megfontolandónak képviselő úr által tett javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5152   Száma: 21.06.18/7/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2021.(VI.28.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, dr. Farkas Edit aljegyző asszony úgy 
döntött, hogy hosszú évtizedek közszolgálatban eltöltött éveit követően nyugállományba vonul. 
Átmeneti rendelkezést kell hozniuk annak érdekében, amikor aljegyző asszony a felmentési 
idejét tölti, de státuszban még itt marad év végéig, hogy addig se maradjon fizikai jelenlétben 
aljegyző nélkül a város, erre az időszakra két aljegyzőről kell rendelkezniük. Természetesen 
visszaáll a régi rend, akkor, hogyha lejár a felmentési ideje aljegyző asszonynak. Meg fogja 
teremteni a lehetőségét, hogy a képviselő-testület előtt elköszönjenek tőle, előzetesben 
megköszönte a munkáját.  
 

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

Felder Frigyes képviselő megköszönte aljegyző asszonynak az együtt töltött éveket, a korrekt 
munkát és jó pihenést kívánt.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5153   Száma: 21.06.18/8/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
8/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
2021. július 1. napjával jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2021. július 1. 
 
 

-----9. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a tavaszi beiratkozás alapján 2021 decemberig 1804 fő 
szerepel, a korábbi előterjesztést megnézve 2020 decemberig 1917 fő szerepelt. Mi az eltérés 
oka? 
 
Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens az előterjesztésben a 2021 decemberig 
várható létszámadat van, ez lett összehasonlítva a 2020 decemberi adattal. Az egyik adat 
várható, a másik az tény. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5154   Száma: 21.06.18/9/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2021/2022-es nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi 
Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi 
Sándor Központi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben összesen 81 óvodai csoportot indít. 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2021. augusztus 15. 
 

2. A Közgyűlés a 2021/2022-es nevelési évre az óvodák nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 
időpontja 

Délutáni 
zárás 
időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

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

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2021. szeptember 01.  
 

3. A Közgyűlés a 2021/2022-es nevelési évre az óvodák nyári takarítási és karbantartási 
szünetének időpontjára az alábbiakban tesz javaslatot:  

 
Intézmény 
neve 

Zárás 
időtartama 

Zárás  Nyitás 
időpontja 

Zárás Nyitás 
időpontja 

Bajcsy – 
Zsilinszky U 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Arany János 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Béke Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Jutai Úti 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Petőfi Sándor 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Búzavirág 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Festetics 
Karolina 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Damjanich 
Utcai Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 
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Tallián Gyula 
U. Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Nemzetőr Sori 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Kaposfüredi 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Rét Utcai 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Szigetvár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Madár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 27-július 24. július 25.   

Tar Csatár 
Központi 
Óvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

Szentjakabi 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 25-augusztus 21. augusztus 22. 

    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2021. szeptember 01.  

 
4.  A Közgyűlés úgy határozott, hogy a nyári napközis tábort 5 hetes időtartamra szervezi meg, 

melyhez a szükséges 3 800 000  Ft pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

                                   dr. Gróf Regina irodavezető 
                                   Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 
 Határidő:             2021. június 25. 
 
 
-----10. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai 

betegek nappali intézménye kialakításáról----- 
 

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

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

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

#: 5155   Száma: 21.06.18/10/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 09:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Baptista Tevékeny Szeretet Misszió működtetésében 
pszichiátriai betegek nappali intézménye kialakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
feladat-ellátási szerződést a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2021. június 30. 
 
 

-----11. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kérte, hogy az előterjesztést minden bizottság vegye fel napirendre, 
mivel rendkívül hosszú előterjesztésről van szó. Így próbáltak lehetőséget biztosítani minden 
képviselő számára, hogy megismerje, illetve ha kérdése van, már bizottsági szakban megkapja 
a választ. 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Kaposvár-Kaposfüred kerékpáros térvilágításnál mikor 
fejeződött be a kivitelezés? A határidő módosítás miatt van ennek jelentősége. A viziközmű 
szolgáltatási ágazat gördülő tervezésénél az szerepel, hogy folyamatosan zajlik. Véleménye 
szerint ezt vegyék le, amikor lejárt, vagy időszakot jelöljenek meg, hogy az lezárult, de 
folytatódik tovább. Tájékoztatást kaptak polgármester úr szabadságáról, hogy 44 napból 4 nap 
teljesült. Általános szabályok szerint következő évre át tudja-e vinni a szabadságát? Sávház 
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kapcsán volt egy lejelentés, ahol hosszabbítást kértek, hogy a közbeszerzési eljárás még nem 
zárult le, szerződéskötésre még nem került sor. Polgármester úr mire prognosztizálja, hogy 
ezeknek a kopolit üvegeknek a javítása mikor zajlik, hiszen 2020. februárjában zúztak össze 
egy autót. Jogi Bizottsági ülésen a hatásvizsgálati előterjesztésnél volt javaslata, hogy 
dolgozzák ki a hatályosulás rendszerét. A határidő hosszabbítás 2022. március 31., melyet 
távolinak tart. Véleménye szerint, ha elnök úr eljuttatja nekik, vagy a hivatal a tervezetet, akkor 
azt meg tudják beszélni. Lakáspályázati lejelentés, polgármester úr tartott egy fogadóórát 
online, ahol egy 19 fős javaslattételi bizottságról beszélt, majd hogy márciusban a Népjóléti 
Bizottság online fog dönteni. Ezt a választ kapta a pályázó februárban. Kérdése, mi volt ennek 
az oka, és miért volt novemberhez képest márciusban ez a döntés? Javasolta, hogy a lejárt 
határidejű előterjesztéseket veszélyhelyzet idején is küldjék meg szakaszolva, még ha nem is 
döntenek, mert könnyebb lenne átnézni. 
 
Szita Károly polgármester a Sávház közbeszerzése lezárult, a legolcsóbb ajánlattevő kapja 
meg a munkát. A szándékuk az, hogy nem II. ütemben valósítják meg a kopolit üveg cseréjét, 
hanem I. ütemben. Ezzel párhuzamosan tervezik a Sávház déli részének a rekonstrukcióját is, 
melynek a tervezését kezdik el ebben az évben.    
 
dr. Csillag Gábor jegyző a polgármester szabadságának az ütemtervét hagyja jóvá a 
Közgyűlés. Nyilvánvaló sem a Közgyűlés, sem a jegyző nem küldheti el szabadságra, ha nem 
veszi ki, értelemszerűen az általános szabályok alkalmazandóak rá. A hatásvizsgálattal 
kapcsolatosan, ahhoz, hogy a Jogi Bizottság ezt teljesíteni tudja, kell Jogi Bizottsági ülés is. Az 
elmúlt 9 hónapban nem volt ülés, bizonytalan, hogy szeptemberben lesz-e, ezért húztak meg 
egy tágabb határidőt. Megjegyezve, hogy a bizottsági munkára úgy gondolná a hivatal időnként 
a bizottsági tagok is tehetnének javaslatot, és közreműködhetnének a munkában, különösen, ha 
egy bizottsági tag veti fel ezt a lehetőséget. A viziközmű terv folyamatosan változik, ezért 
folyamatosan jelentik le.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szól, 
ez most rendkívüli hosszúságú anyag. Ennek 90-95 %-a végre van hajtva, ha teljesült 
feleslegesnek érzi ismételten a Közgyűlés tudomására hozni, mert ez plusz információt nem 
tartalmaz. Véleménye szerint az az elfogadott, hogy a közgyűlési határozatok időben 
teljesüljenek. Ami plusz információt tartalmaz csak az, ami határidő módosítást igényel, vagy 
vissza kell vonni, amiből tanulnak is. Javasolta, hogy a következőkben csak a módosítást 
igénylő határozatokat hozzák be.   
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő jelezte, két kérdésére nem kapott választ a kerékpárúttal 
és a lakáspályázattal kapcsolatosan. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a lakáspályázatokról a veszélyhelyzet idején polgármester úr döntött, 
mint a katasztrófavédelmi törvényben erre feljogosított döntésre jogosult. Nem lehetett 
Népjóléti Bizottsági döntés, mert a hatáskörét polgármester úr gyakorolta. Kérte, Szirják Imréné 
igazgatót a kerékpárúttal kapcsolatos kérdés megválaszolására. 
 
Szirják Imréné igazgató az R67-es úttal valósult meg, és került átadásra azzal egyidőben. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5156   Száma: 21.06.18/11/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
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: 
 
11/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 3., 4. és 5. pontjának határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 14. - 16. pontjainak határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozat 4. - 6. pontjainak határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 99/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 134/2017. (VIII. 4.) 

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 8. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: azonnal 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 117/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 
 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6/2019. (I. 31.) 

önkormányzati határozat 2. pontjainak határidejét 2021. október 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. október 31. 
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11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2019. (IV. 25.) 
önkormányzati határozat határidejét 2021. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. június 30. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 106/2019. (VIII. 1.) 

önkormányzati határozat határidejét 2021. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 140/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjainak határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2020. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő: folyamatos 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 21/2020. (V. 15.) 

KMJV Polgármestere önkormányzati határozatának határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 

16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 60/2020. (VI. 25.) 
önkormányzati határozat határidejét 2021. szeptember 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 
 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2020. (IX. 24.) 

önkormányzati határozat 7. (2021. évi támogatás tekintetében) és 8. pontjának 
határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
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18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2020. (IX. 24.) 
önkormányzati határozat határidejét 2021. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. június 30. 
 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 70/2020. (IX. 24.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2022. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: 2022. március 31. 
 
 
20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2020. (XII. 1.) 

KMJV Polgármestere önkormányzati határozatának határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
 
21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 129/2020. (X. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2022. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: városi főépítész 

Határidő: 2022. március 31. 
 
 
22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 1/2021. (I. 8.) KMJV 

Polgármestere önkormányzati határozatának határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
 
 
23) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 47/2021. (II. 17.) 

KMJV Polgármestere önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2021. 
szeptember 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. szeptember 30. 
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24) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 75/2021. (III. 26.) 
KMJV Polgármestere önkormányzati határozat határidejét 2021. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés utca elnevezéséről----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester nevet adnak egy kaposvári területnek, aminek korábban nem volt 
neve, dr. Szép Tamás tanácsnok úr kereste meg javaslatával. Ezen a területen a kaposvári várat 
tették tönkre, amikor a Nostra-t ráépítették. Két javaslata volt Vár kert és Vár park elnevezéssel. 
Több mindenki véleményét kikérve, erre a területre leginkább a Vár park elnevezés illik. Már 
készül a névtábla, a beruházással egy időben szeretnék nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatni. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő párhuzamot vonna, a Városliget elnevezésénél felmerült 
a Szokola-berek, Malom tó elnevezés legyen, akkor úgy döntött a Közgyűlés megkérdezi a 
lakókat. A Vár utca létező közterület, amit ismernek az emberek, most lesz egy Vár park. 
Taszáron az iskolát Fésűs Éva Általános Iskolának hívják, elneveztek egy parkot Takáts 
Gyuláról a lakókörnyezetéhez közeli parkot, Berzsenyi utcában lakott Papp Árpád szintén nem 
neveztek el róla területet, de így van Juan Gyenes világhírű fotóművész is. Korábban volt 
Kaposváron Ifi park, ahol koncertek voltak a ’70-es években. A jövő generációja felé tudnának 
nyitni, ha ez egy ifjúsági park lesz, hiszen funkciója inkább oda kötődik. Véleménye szerint ne 
a testület mondja meg, hanem legyenek alternatívák és online szavazással döntsék el. 
 
Szita Károly polgármester ez nem Ifi park, a várral kapcsolatos, a várat bemutató 
várostörténeti rész. Javasolta, döntsenek ma a képviselő-testületen. Kérte szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5157   Száma: 21.06.18/12/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9059 hrsz. alatti 
ingatlan a Vár park elnevezést kapja. 
 
Felelős:                   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:               2021. július 1. 
 
 

-----13. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 5158   Száma: 21.06.18/13/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
13/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2021. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----14. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 5159   Száma: 21.06.18/14/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
14/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(„DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport 2021. évi működési költségeihez.) 100.000,-Ft 
         

 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(esztétikusabb tanulói környezet kialakításához, a környezettudatos neveléshez, 
színvonalas szabadidős tevékenységek megvalósításához, valamint a karácsonyi játszóház 
és a jótékonysági bál színvonalas lebonyolításához.)  200.000,-Ft 

 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(a Toponári Tagiskola Lány Labdarúgócsapata részére sportfelszerelés és sportruházat 
vásárlására.)         50.000,-Ft 

 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére csapatépítés és utazás költségeire.) 
          100.000,-Ft 

 
- a Gyermekmosoly Alapítvány részére           100.000,-Ft 

   (Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda részére alapítványi célok megvalósítása.) 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. szeptember 30. 
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-----15. Interpelláció----- 
 

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

 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket dr. Nadrai Norbert József képviselő 6 
interpellációt nyújtott be. Két kérdést is nyújtott be képviselő úr, azt követően zárt ülés lesz, 
végezetül napirend utáni hozzászólás következik. Átadta a szót képviselő úrnak. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a koronavírus időszaka alatt a mai napig hány kaposvári 
áldozata volt a járványnak? Miért alkalmanként, majd hetente - csak a kormányfői 
rádiónyilatkozat után - közölte a városban élő fertőzöttek és a Kaposi Mór Oktatókórházban 
ápolt fertőzöttek számát? Miért nem közölte a járványban elhunyt kaposváriak számát, és korát 
naponta, ahogy az Operatív Törzs tette ezt összesített adatok alapján? Miért hallgatott 2021. 
áprilisáig és nem nyilvánította ki részvétét az elhunytak hozzátartozóinak, amikor 2021. 
március 4-éig már 142 kaposvári család gyászolta valamely családtagját? Amikor Kaposváron 
a járvány áldozatainak száma 142 volt, ne feledjék Magyarországon 15.476 volt az elhunytak 
száma. Az interpelláció benyújtásakor országosan 29.925-en haltak meg. 2021. március 4-én a 
koronavírusban elhunytak száma 10 ezer lakosra vetítve azt az eredményt hozta, hogy 
Kiskunfélegyháza után Kaposváron haltak meg a legtöbben arányosan. Voltak települések, ahol 
közölték az áldozatok napi számát és részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, 
ahogy ezt minden nap megtette az országos tisztiorvos is. A település szintű adatok mutatják, 
hogy az országos védekezés mellett döntő volt a helyi védelmi intézkedés is. Ezen múlott, 
hányan fertőződtek meg, illetve haltak meg. Mikor pótolja az e célra létrehozott 
https://koronavirus.kaposvar.hu honlapon a koronavírus járványadatait napi bontásban? Ha már 
az említett honlap főcímével szemben: „Hiteles és naprakész információk a koronavírusról” 
2021. március 12-én töltötték fel rá az utolsó hírt. Változtat-e a jövőben a kaposváriak 
tájékoztatásán annak érdekében, hogy az itt élők a közérdekű adatok ismeretében óvhassák saját 
és szeretteik életét, egészségét?  
 
Szita Károly polgármester a védekezést a Kormány Operatív Törzse irányította és maga a heti 
rádiós megjelenések első napirendi pontjaként mindenképp fontosnak tartotta azt, hogy a 
rendelkezésére álló információkat megossza a város polgáraival. Ezt követően is így fog 
cselekedni, minden információ, ami rendelkezésére áll azt meg fogja osztani a város 
polgáraival. 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el az 
interpellációra adott választ, mivel a halottvizsgálati lap rendelkezésre áll a városházán a halotti 
anyakönyvezés kapcsán, amelyen pedig rajta van a halálozás oka. Lehetett volna közölni, hogy 
mennyi a Covidban elhunytak száma. Továbbiakban a költségvetésben 200 ezer forintból 
létrehozott koronaviruskaposvar.hu nem értelmezhető, hogy március 12. óta miért nem töltenek 
fel rá adatot. Azt javasolta, hogy a mai ülést követően az eddigi adatokat töltsék rá erre a 
honlapra, ha már ezt költségvetési forrásból hozták létre.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5160   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.66 
Nem 3 18.75 16.67 
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: 
 
15/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő járványáldozatok témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2020. szeptemberében javasolta 250 millió Ft összegű 
tesztelési keret elkülönítését, a kaposváriak életének megvédése és egészségének megőrzése, 
valamint a munkahelyek védelme érdekében. Név szerinti szavazás indítványa, - amelyet 5 
képviselő támogatott, ezért törvény alapján kötelező – jelezte, hogy meghatározó döntésről van 
szó. 5 képviselő támogatása mellett nevüket vállalva, a közgyűlési többség elutasította az 
indítványt, vállalva annak következményeit. Hozzászólásában kiemelte akkor, hogy a 250 
milliós tesztelési keretre tett javaslata elfogadása és elutasítása között annyi különbség van, 
hogy a Közgyűlés részt vesz ebben, vagy pedig a polgármester nyakába akasztják ezt a 
feladatot. Amennyiben a járványügyi helyzet megköveteli, akkor a polgármesternek joga és 
kötelezettsége lesz majd beavatkozni. Polgármester úr álláspontja az volt, nem a tesztelés a 
legfontosabb, hiszen az egy ideiglenes állapotot mutat. Ezzel nem ért egyet, mert minden 
diagnosztikai esemény erre vonatkozik. 2020. november 22-én jelent meg a magán honlapján 
polgármester úrnak, hogy tesztelés sorozat indul Kaposváron, az idősotthonokban, óvodákban 
és bölcsődékben dolgozókat teszteli a város, összesen mintegy 381 dolgozót. Átruházott 
hatáskörben 2000 teszt vásárlására került sor. Fentiek alapján, mikor kezdték el ténylegesen a 
tesztelést és hol végezték azt? Mennyi önkormányzati forrást költöttek a tesztelésre és milyen 
körben történt az? Az állami feladathoz nyújtott önkormányzati forrás megtérítését mikor 
igényelték vissza az államtól, megérkezett-e már a pénz, különös tekintettel arra, hogy az állam 
milliárdos mértékben vont el forrásokat az önkormányzati szférától? Hány ember kapott 
tesztelésre az önkormányzattól pénzügyi segítséget 2020. március 11-től, amire a tesztelési 
keret elutasításakor ígéretet tett polgármester úr?  
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Szita Károly polgármester a világjárvány második hullámában kezdték el tesztelni 
intézményeik, óvodák, bölcsődék, a hivatal dolgozóit. Ezt később kérte, hogy biztosítsák a nem 
önkormányzati fenntartású intézményeiknek is. Vásároltak 2000 db tesztet elsősorban ezt a 
kórháznak adták át, hogy teszteljen saját belátása szerint, azt követően pedig vettek még kétszer 
2000 db tesztet 14 114 ezer forintért, ezt fordították az önkormányzati tesztelésekre. Még van 
is belőle. Állami feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatások megtérítésével nem ért 
egyet, mert nemcsak az állam feladata Kaposvár polgárainak a megvédése, hanem az övék is. 
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kaposváriaknak a lehető legjobb legyen. Az, ha 
valaki magántesztet akart végezni és ehhez támogatást ígért igaz. Egy ilyen kérés érkezett és a 
támogatást meg is adták.   
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg az erre a feladatra alkalmas humán területért felelős alpolgármestert, hogy dolgozza 
ki a fertőzöttek számához viszonyított városi tesztelési tervet a népegészségügyi hatósággal 
egyeztetve és annak eredményéhez igazodó korlátozó intézkedések bevezetésére védelmi tervet 
dolgozzon ki és tegye azt közzé a járvány megszűntéig. Polgármester úr válasza nem 
elfogadható, a járvány eddigi időszaka alatt több hónapos késlekedés után indított tesztelés 
sorozat nem akadályozta meg időben a járvány elterjedését a városban, ami veszélyeztette a 
kaposváriak egészségét, így a választ elfogadni nem tudja.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5161   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85.71 66.67 
Nem 2 14.29 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
16/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő tesztelés témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
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-----Különálló interpelláció: 3----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a tesztelés nélkül elindított tanév, a szájmaszk és 
fertőtlenítő szerek hatósági ár megállapításának hiánya miatt ellehetetlenített tömeges egyéni 
védekezés, és a hazai lakosság általános rossz állapota miatt a 2. és 3. hullám tragikus 
következményekkel járt. A védekezés szervezetlensége és elégtelensége általános bezáráshoz 
vezetett pedig nemzetközi jó gyakorlatok mutattak, hogy akár 3 fertőzött regisztrálását 
követően, a 3 napos teljes lezárás mellett elrendelt kontakt kutatás és karantén elrendelése 
mellett teljes nyitás következhetett, ez egy kétmilliós városban történt. A több tízezres halálozás 
hazánkban, a megfertőzöttek egészségromlása, posztcovid tünetei mellett komoly érvágást 
jelentett a járvány a gazdaságnak. A vendéglátó egységek teraszbérleti díját elengedte a város, 
amelyek télen hagyományosan zárva tartanak, a járvány tetőzésével pedig teljes tilalom lépett 
életbe. Az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségekben működő éttermek és kávézók 
2020. november 1-től 90 %-os kedvezményt kaptak, feltéve, ha nem bocsátanak el dolgozót és 
a béreket sem csökkentik. Ezen feltétel kikötése sok vállalkozásnak vállalhatatlan volt, hiszen 
bevétel nélkül nem tudtak miből bért fizetni. A hangzatos segítség, hogyan alakult számokban? 
A nem önkormányzati üzlethelyiségben működő és nem a vendéglátásban dolgozók milyen 
önkormányzati segítséget kaptak? Hány vállalkozás teljesítette, hogy nem bocsátottak el 
dolgozót és a béreket sem csökkentették, illetve alacsonyabb napi munkaóra meghatározásával 
csökkentették a béreket? Fentiek alapján, hány vállalkozás, milyen összegű és hány 
munkavállalót érintő önkormányzati segítségben részesült? Ezek listáját hol lehet 
megtekinteni? Az alkalmazotti körben az otthoni munkavégzésre alkalmas munkaköröket 
mikor határozta meg az önkormányzat, annak intézményei, illetve gazdálkodó szervezetei? 
Hány fő és milyen összegben részesült veszélyességi pótlékban, akik olyan munkaköröket 
töltöttek be, amely otthoni munkavégzés keretében nem végezhető? Hány ember vesztette el a 
munkáját? A minimális három hónapos álláskeresési támogatás utalásáig milyen összegű 
önkormányzati segítséget kaptak a jövedelem nélkül maradt dolgozók? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a kaposvári cégek a likviditási helyzetük javítása érdekében fizetési 
könnyítési, részletfizetési, valamint fizetési halasztási kérelemmel élhettek Adóügyi Irodánk 
felé. A 151/2020. (XII.4.) polgármesteri határozattal 90 %-os bérleti díjkedvezményt biztosított 
az önkormányzati ingatlanokban működő vendéglátó egységeknek, valamint 70 %-os 
díjkedvezményt a szabadidős tevékenységet végző szolgáltatóknak 2020. november 1-től. A 
kedvezményezetti körbe tartozó vállalkozások száma 13. A kedvezmény érvényesítésének 
feltételeire vonatkozó igazolásokat bekérték, de ezt nem minden érintett teljesítette, vagy sok 
esetben hiányosan. Az eddig beadott igazolások alapján 23 alkalmazottat érintett a döntés. A 
kedvezményezetti kör egy havi nettó díjkedvezménye összesen 876.643 Ft. Az eddig beadott 
dokumentáció a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg. A polgármesteri hivatal 
vonatkozásában a jegyző döntött az otthoni munkavégzés lehetőségének elrendeléséről. A 
Gazdálkodó szervezetek esetében ezt a döntést a szervezet vezetője hozta meg figyelemmel a 
járványhelyzet alakulására. Veszélyességi pótlékkal kapcsolatos döntés nem volt, mert erre 
nincs és nem is volt lehetőség. A munkájukat elvesztő kaposváriak a szociális irodától kaphattak 
segítséget, amelynek összege esetenként, igényenként eltérő volt. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő javaslom, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg az erre a feladatra alkalmas gazdasági területért felelős alpolgármestert a gazdasági 
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védelmi terv kidolgozására, közzétételére a járvány megszűntéig. Tegye közzé az 
önkormányzati körben az otthoni munkavégzésre alkalmas munkaköröket rögzítve, hogy 
milyen feltételek teljesülése alapján automatikusan és nem egyszemélyi döntéstől függően 
elrendelt a távolléti munkavégzés. Járvány idején az élet- és egészségvédelmi intézkedés 
hatékony a fertőzés kockázatának csökkentésére, és a gazdaság leállásának megakadályozására. 
Tegye közzé az önkormányzati körben mely munkakörök nem végezhetők otthon, és rögzítse 
a veszélyességi pótlék mértékét, amelyet az állam általi megtérítés érdekében tárgyalást 
kezdeményezve igényeljen meg az Európai Unió helyreállítási alapjából, ami Magyarországnak 
juttatott forrásban megtalálható. A válasz nem elfogadható, kérte ne támogassák. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5162   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85.71 66.67 
Nem 2 14.29 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
17/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő gazdaság védelme témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. március 1. napjától bevezetett új buszmenetrend 
széleskörű felháborodást váltott ki a kaposváriak körében. Az új menetrend a hagyományos 
kaposvári vonalakon – átszámozástól függetlenül – milyen járatszám csökkentést jelentett, 
mennyi az önkormányzati költségvetés megtakarítás mértéke? Az új buszmenetrend bevezetése 
előtt az önkormányzattal egyeztettet-e a vállalat, annak mi volt az eredménye? Jelzett-e 
kifogásokat, illetve milyen elvárásokat fogalmazott meg az önkormányzat? Az átszámozott 
vonalak hiányos utasinformációit jelezte-e az önkormányzat a vállalat felé? A hozzá érkezett 
kifogások kapcsán kérte, hogy a vállalat által megadott email címre írják meg észrevételeiket 
az új menetrend pontosítása miatt, polgármester úr megfogalmazás szerint a finomhangolások 
érdekében. 2021. április 1-jén ismét módosult a menetrend. Ennek eredményéről a vállalat 
tájékoztatta-e az önkormányzatot, mi volt a finomhangolás eredménye? Megszűntek-e 
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menetrenddel, illetve a Kaposvári Közlekedési Központ megállóiban a helyi járatokkal 
kapcsolatos utastájékoztatási panaszok, mely szerint a nem végállomásként, hanem áthaladó 
hosszabb vonalak esetén nincs utas tájékoztatás? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző az új buszmenetrenddel kapcsolatban feltett kérdésekre az alábbi 
választ adta. Az új menetrend egy átlagos hétköznap 26%-os járatszám csökkenést jelent, ami 
a vállalat számára egy teljes évben üzemelő új menetrend esetén 90-100MFt megtakarítást 
jelent. A vállalat egyeztetett az önkormányzattal. Az önkormányzat kritériumként fogalmazta 
meg, hogy a munkába járókat, iskolába járókat, egészségügyet igénybe vevőket, bevásárlókat 
el kell juttatni a célállomásra és onnan vissza is kell őket hozni. Biztosítani kell racionális 
alapokon az eljutási lehetőséget a város minden részéből minden részébe, ha lehet a 
legkevesebb átszállással. A nem megfelelő utastájékoztatás az önkormányzat jelzésére 
korrigálásra került. 2021. április 1-jén nem történt menetrend módosítás, csak 2021. április 12-
én, ami finomhangolás volt. A finomhangolás keretében a beérkezett érdemi észrevételek több, 
mint 90%-a orvosolva lett. A járatok 7%-ának indulási ideje került módosításra (ezen belül 
0,5% csatlakozási finomhangolás volt) és 8% új járat került beállításra. A finomhangolás után 
a panaszok száma minimálisra csökkent és számos pozitív visszajelzés érkezett.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a helyi buszmenetrend lakossági 
egyeztetési eljárási rendjéhez ajánlását dolgozza ki. A válasz nem elfogadható, a járvány idején 
a nem megfelelő előkészítés és sokkszerű bevezetése az új buszmenetrendnek széleskörű 
lakossági felháborodáshoz vezetett. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5163   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80.00 66.66 
Nem 2 13.33 11.11 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
18/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő buszmenetrend témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
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-----Különálló interpelláció: 5----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. szeptember 24-i utolsó munkatervi Közgyűlésen 
az alábbi kérdést tette fel: Dávid János tanár úr, Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért 
Egyesület elnöke hívta fel a figyelmét a bálványfák terjedésére a városban. A bálványfa 
rendkívül gyorsan növekedő, magról és sarjról is terjedő növény. Nagy sarjtelepet alkotva cserje 
nagyságú, magában azonban egy emeletes ház tetejéig megnőhet. Igazi özönfaj, a Távol-Kelet 
hegyvidékeiről, a Jangce folyó környékéről hurcolták be Európába.  Mechanikus eszközökkel 
kiirthatatlan. Kiszorítja az őshonos fajokat, továbbá az arra érzékenyeknél bőrtüneteket 
okozhatnak a levelek és a fa toxikus, allergizáló összetevői. Tisztelt Polgármester úr, 
Kaposváron készült-e terv a bálványfa elleni védekezésre? A közterületeken, hány bálványfa 
található? A lakosság tájékoztatása a szakszerű védekezésre és esetleges szakmai 
segítségnyújtás közösségi érdek. Milyen formában kívánja ezt megvalósítani a Hivatal? 
Polgármester úr válasza, így szólt: „a bálványfa az az ecetfa. Ecetfával van tele a kertje, és 
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.” A járvány alatt, amennyiben a városi főkertész a védekezési munkába lett átirányítva 
érthető, hogy 9 hónap alatt nem történt meg a felmérés, azonban a lakosság tájékoztatásának 
elmaradása nem menthető. Mikor készül el a bálványfa állomány felmérése, s mivel 
mechanikus eszközökkel kiirthatatlan, szakszerű felszámolásának ütemterve és költségvetése 
év, hó, nap? Mikor teszi közzé a lakossági tájékoztatást az önkormányzat a bálványfa 
felismerésére és szakszerű kiirtására év, hó, nap? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző az Önkormányzat sem a fehér akác, sem a zöld juhar, sem a nyugati 
ostorfa, sem a kései meggy, sem a gyalogakác, sem pedig a bálványfa ellen nem dolgozott ki 
védelmi tervet a veszélyhelyzet ideje alatt. Mindegyik fafaj invazív és közös bennük az is, hogy 
egyetlen panasz, bejelentés sem érkezett az önkormányzathoz, de bálványfával kapcsolatban 
még a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztályára sem. Az önkormányzat, vagy az arra hatáskörrel rendelkező szerv 
akkor fog konkrét védekezési tervet készíteni, ha valós problémaként jelenik meg. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a bálványfa állomány 
felmérésének felügyeletére, szakszerű felszámolási költségvetéssel ellátott ütemtervének 
előterjesztésére. Kérje fel a főkertészt, hogy tegye közzé a lakossági tájékoztatást a bálványfa 
felismerésére és szakszerű kiirtására. Válasz nem elfogadható, a járványra hivatkozás nem 
minden esetben nyújt magyarázatot a 9 hónapja elmaradt ígéretre. A bálványfa tovább terjed, 
és egyre jobban megfertőzi a környezetet, így kiirtásának költsége is növekszik, amely 
többletterhet a kaposváriaknak kell kifizetni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5164   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.66 72.21 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
19/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő bálványfa elleni védekezés témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 6----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. szeptember 24-i utolsó munkatervi Közgyűlésen 
az ülésről készített felvételt feltöltötte a youtube oldalra a helyi televízió, eddigi gyakorlatának 
megfelelően. A felületre feltöltött közvetítés a Közgyűlés után teljes volt, a második rész 
2:58:05 perc hosszú. Majd másnap lecserélte valaki a második részt, amely 2:26:16 már csak, 
a levágott rész polgármester úr válasza és kérdéseim egy része, valamint a napirend utáni 
képviselői hozzászólás. A helyi televízió oldalán is a megvágott verzió szerepel. Hofi Géza 
szavai sajnos sok esetben ma is értelmezhetőek, amely a szocializmus ellentmondásait, a 
hirdetett és a valós kép különbségeit a humor eszközével képes volt közérthetően ábrázolni. 
Egyik felvételén visszaidézte, azt az előadást, amelyen az elsősorban helyet foglat Cenzné. 
Hogy jobban értse a közönség folytatta: - Igen, Cenzné. Mellette meg az ura. Hogy mindenki 
értse, egyértelműen fogalmazott: - Azaz a cenzúra. 30 évvel a rendszerváltás után ez az 
állampárti módszer elfogadhatatlan. 32 perc Közgyűlési felvétel cenzúrázása megéri, hogy a 
demokráciában való hit minden jó érzésű polgárban megrendüljön? Mit tett a Közgyűlés 
méltóságának megőrzése érdekében, a nyilvánosság durva sérelme ellen az elmúlt 9 hónapban? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a 2021. szeptember 24-i közgyűlésről 2021. június 18-án még nem 
lehet felvétel az interneten…. Amennyiben a 2020. szeptember 24-i utolsó munkaterv szerinti 
Közgyűlésre gondolt képviselő úr, úgy ezzel kapcsolatban az alábbiakat válaszolta. A 
munkaterv szerinti közgyűléseket a Kapos Televízió élő televíziós adásban, és élő internetes 
közvetítésben YouTube stream-en teszi közzé. A YouTube-on a mai napig is megtalálható a 
közvetítés 2 részben. A második rész 2:26:16 időtartam hosszú. Megkereste a Kapos Tv és 
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Rádió Kft igazgatóját, aki tájékoztatott arról, hogy az internetes közvetítésben technikai okból 
2:26:16 másodpercnél megszakadt a stream, vagyis az utolsó fél óra nem került fel az internetre 
sem a közgyűlés napján, sem azt követően. Így a polgármesteri választ és a képviselő úr válaszát 
senki nem cenzúrázta, az az élő televíziós közvetítésben mindenki számára elérhető volt, de a 
netre – képviselő úr állításával szemben soha nem került fel.  
 
„Hofi Géza szavaival kapcsolatban nekem Bacsó Péter Tanú c. filmjének az a klasszikus 
mondata jutott eszembe, amikor Bástya elvtárs a koncepciós per forgatókönyvét olvasva abban 
nem találta magát: „Mi ez? Bástya elvtársat már meg se akarják gyilkolni?”  
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő nem tartja elfogadhatónak a választ, már a szeptemberi 
Közgyűlés után észrevételezte és mind a két felvétel, amelyik rögzítette a YouTubera feltöltött 
videónak a hosszát az fent van az interneten, így a választ nem tudja elfogadni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5165   Száma: 21.06.18/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 június 18 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.67 72.22 
Nem 2 13.33 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
20/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő cenzúra témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----16. Kérdés----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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-----Képviselői kérdés----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári és a kaposfüredi lakók érdekében kérdezte. 
A tudósítások szerint a Füredi úton a Margit templomtól a Raktár utcai körforgalomig lesz új 
kerékpárút, amely tovább megy majd Kaposfüred felé, és a balatoni kerékpárútra csatlakozik.  
Évek óta lakossági igényként jelentkezik, hogy Füredi laktanya végéig lévő szilárd burkolati út 
és a MOL kút közötti kb. 150 méteres szakasz, biztonságos gyalogos és kerékpáros 
közlekedésre alkalmas szilárd burkolatú út mikor lesz kész? Ezzel megvalósítható, hogy 
Kaposvár és Kaposfüred között gyalogosan és kerékpárral is biztonságosan lehessen 
közlekedni. 
 
Szita Károly polgármester a tervei elkészültek az érintett szakasznak, a kollégái dolgoznak a 
közbeszerzéseken. Így az önkormányzat az eljárás eredményétől függően reméli, rövidesen ki 
fogják tudni hirdetni a győztesét. A volt Füredi II. Laktanya melletti kerékpárút építése 
hamarosan kezdődik. Kérte Szirják Imréné igazgatót, tájékoztassa a képviselőket. 
 
Szirják Imréné igazgató az építési engedéllyel rendelkező kerékpárutak tekintetében az 
összegzés kiküldésre került, a szerződés megkötése rövidesen megtörténik. Ez a Raktár utcai 
körforgalomig fog tartani a Füredi úton végig. A Raktár utcai körforgalomtól a Mol kútig tartó 
szakasz engedély tervekkel rendelkezik és ennek a közbeszerzési eljárását fogják indítani 
rövidesen. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposváriak érdekében kérdezte, polgármester úr 
online fogadóóráján 2021. február 15-én a novemberben beadott lakáspályázat elbírálására 
küldött kérdésre azt a választ adta, hogy egy 19 fős bizottság javaslata alapján márciusban 
online ülésezik és dönt a Népjóléti Bizottság. Kik a tagjai polgármester úr válaszában említett 
19 fős javaslattevő bizottságnak? Volt-e a Népjóléti Bizottságnak 2021. márciusában online 
ülése? Ki jogosult dönteni a különleges jogrend alatt a lakáspályázatokról? A pályázat beadása 
után hány nappal később született meg a döntés? Valós, és az önkormányzat jogszerű 
döntéshozatalának megfelelő tájékoztatást adott-e a kaposvári polgárnak, aki bizalommal 
fordult polgármester úrhoz? 
 
Szita Károly polgármester az önkormányzati bérlakásokat, hogy pályázat alapján ki kapja 
meg 9 tagú bizottság, a Népjóléti Bizottság dönti el. Ugyanakkor legalább 19-en dolgoznak 
azon, hogy a Népjóléti Bizottság megalapozott döntést tudjon hozni. A kollégái kimennek és 
helyszínelnek az adott területeken. A veszélyhelyzet alatt a polgármester hozta meg ezeket a 
döntéseket, elfogadva a szakemberek véleményét, amit elé terjesztettek.  
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
Zárt ülést követően. 

 

 

-----22. 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. 
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dr. Nadrai Norbert József képviselő az önkormányzat működése a veszélyhelyzet alatt 
különleges jogrend idején mutatta meg a legnyilvánvalóbban, hogy erős, autonómiával bíró 
önkormányzatok tudnak hatékonyan részt venni a védelmi munkában. Három járványhullám 
után a lakosság jogos igényeket fogalmazott meg. Az Operatív Törzs összesített napi adatai 
mellett a helyi napi adatok jobban érdeklik az itt élőket. Szükséges naponta nemcsak a 
Közgyűlés tagjait, de valamennyi polgárt tájékoztatni a fertőzöttek, kórházi ellátásban 
részesülők, lélegeztetőn lévők, az elhunytak és a gyógyultak számáról. Az oltás megjelenésével 
pedig a beoltottak, továbbá a már védettek számáról. A halottvizsgálati lap alapján az 
anyakönyvi hivatalok helyben naponta rendelkeznek a járványban elhunytak számáról, amely 
járvány idején közérdekű adat, nem titkolható a lakosság elől. Az eddigi napi adatokat utólag 
nyilvánossá kell tenni. A költségvetést a járvány elleni védelemhez kell igazítani, nemcsak 
szóban. Nem lehet lehetőséget biztosítani a halasztható kifizetésekre. A veszélyhelyzet 
költségeit számla alapján ki kell fizetnie az államnak. A települési védelmi tervet nyilvánossá 
kell tenni, hogy tudják az emberek, mire számíthatnak. Ad hoc döntések bizonytalanságot 
szülnek, különösen, ha azok nem következetesek. Mi lehet nyitva, mi nem? Országgyűlés tagjai 
199-en az ország minden pontjáról összejöhetnek, ülésezhetnek. A helyben lakó pár fős 
testületek nem. A jövedelem kiesés pótlása gyors lépést igényel. A gazdaság lezárása helyett 
tesztelés, kontaktkutatás, karantén elrendelés és ellenőrzés a jó példa, amelyet több országban, 
de magyarországi településeken is alkalmaztak. Ez hatékonyan helyben végezhető. Az otthoni 
munkavégzés automatikus bevezetése szükséges, előre meghatározott járványadatok teljesülése 
esetén. Amelyik munkakörökben ez nem lehetséges a veszélyességi pótlék fizetése is 
automatikus kell legyen. Ezt a döntést nem lehet egy személytől függővé tenni, nem mindenki 
alkalmas vezetőnek, aki vezetői munkakört tölt be. Ez a járvány alatt mindenki számára 
nyilvánvalóvá vált. Talán csak azok számára nem, akik alkalmatlanok. A hiteles tájékoztatás 
hiánya bizonytalanságot, rosszkedvet, és szélsőséges álláspontokhoz közeledést eredményez. 
A nyilvánvaló tévedések miatt elmaradt bocsánatkérés hiteltelenséghez vezet, amely később 
okoz beláthatatlan károkat. A szerdai kormányülésen december 18-ig meghosszabbították a 
járványügyi készültséget, az egészségügyi válsághelyzetet. A kaposváriak jelzéseit nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Köszönte, hogy meghallgatták.         
 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a képviselők mai munkáját. A rendkívüli Közgyűlés 
időpontjáról tájékoztatni fogja a képviselőket. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

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


