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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. augusztus 23. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 0 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 0 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 0 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
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 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 



2 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester szeretettel köszöntötte a képviselő hölgyeket, urakat, a meghívott 
vendégeiket, kollégáit és a sajtó munkatársait. Megállapította, hogy 13-an vannak jelen, így a 
mai képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
A Mötv. 30. § (2) bekezdésében foglalt kötelességének eleget téve elmondta, hogy dr. Molnár 
Péter 2021. augusztus 15. napjától lemondott képviselői mandátumáról. Ismertette a lemondást 
a Közgyűléssel. Tájékoztatta a testületet, hogy képviselő urat jelölő szervezet 2021. szeptember 
13. napjáig jelentheti be jelöltjét a megüresedő képviselői helyre az eredetileg bejelentett 
listáról. Ha a jelölő szervezet a törvényben meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a 
megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép. A Helyi Választási Bizottság adja ki a 
mandátumot a megfelelő jelöltnek, ha jogilag rendben lesz minden, akkor 2021. szeptember 23-
án a képviselő-testületi ülésen tudja bemutatni az új képviselőt, aki az ülésen teheti majd le az 
esküjét. 
 
Bemutatta a Polgármesteri Hivatal új aljegyzőjét Bálizsné dr. Heizler Krisztinát, aki a nyugdíjba 
vonuló dr. Farkas Edit aljegyző asszony helyét vette át. Gratulált és jó munkát kívánt! 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre a Kérdés 
napirendet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5190   Száma: 21.08.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
31/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére 
a Kérdés napirendet. 
 
Szita Károly polgármester kérte a testületet, biztosítsák a napirend utáni hozzászólás 
lehetőségét dr. Nadrai Norbert József képviselő úrnak. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5191   Száma: 21.08.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirend utáni hozzászólásról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.66 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
32/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
Szita Károly polgármester kérte, szavazzanak a napirendi pontok egészéről. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5192   Száma: 21.08.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontok megerősítéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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1. Előterjesztés Peternel Péter r. alezredes kaposvári kapitányságvezetővé történő 
kinevezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. 
(XII. 13.) és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
   dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ intézményvezetői 

munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

6. Előterjesztés a kaposvári 637/1 hrsz-ú (kórház D-i tömb) ingatlanon létesített trafó, 
illetve vezetékrendszer használati jogának ellenértékéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetését érintő egyes kérdésekről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
8. Kérdés 

 
 

-----1. Előterjesztés Peternel Péter r. alezredes kaposvári kapitányságvezetővé történő 
kinevezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Molnár Gábor r. dandártábornok és Peternel Péter r. 
alezredes urakat.  
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Molnár Gábor r. dandártábornok kérte, támogassák Peternel Péter r. alezredes urat, hogy ő 
legyen Kaposvár város kinevezett kapitánya. Tájékoztatta a testületet alezredes úr szakmai 
mútjáról.   
 
Peternel Péter r. alezredes tájékoztatta a testületet életútjáról. 2021. július 1-jével bízták meg 
a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetésével. Az azóta eltelt időszakban ismerkedett meg a 
kapitányság működésével, a városban zajló folyamatokkal, az állománnyal. Felvette a 
kapcsolatot alpolgármester urakkal, a társhatóságok vezetőivel, illetve néhány képviselővel. 
Átbeszélték azokat a sarokpontokat, amelyek problémásak lehetnek és a jövőben segítséget tud 
nyújtani, illetve azokat a közlekedésrendészeti, közrendvédelmi feladatokat, amelyekben 
azonnal intézkedtek. Bízik benne, hogy azok az események, amelyek július óta történtek és 
amennyire sikerült előre elkapniuk pl. Kaposfüred esetében a lakosság részéről az elvárásokat, 
vagy a nyugati temetőben történt rablás esetében, ezekre a dolgokra a jövőben is kerüljön sor 
és ugyan ilyen tempóban, reagálási képességgel tudja a szervezetet úgy irányítani, hogy mind 
a testület, mind a választópolgárok elégedettek legyenek. Szeretné, ha eljutnának hozzá a 
leginkább negatív hírek, a pozitívumnak is örülnek, de akkor tudnak változtatni pozitív irányba, 
ha eljutnak hozzá a negatívumok. Bármiben, ha segíteni tud, rendelkezésre áll. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő főkapitány úrtól kérdezett elsőként, mikor dőlt el, hogy 
a jelöltet kéri fel a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetésére? Július 1-től megbízott kapitány 
vezető és utoljára június 23-án volt rendkívüli ülésük. Kapitány úrhoz a következő kérdéseket 
intézte, mi a közlekedés-biztonsági eljárás a kaposfüredi útra terelt forgalom esetén kinek a 
feladata traffipaxokat kihelyezni, forgalomlassító táblákat kihelyezni az elterelés előtt? Mint 
köztudott lakossági kezdeményezés volt 690 aláírással, mi a mulasztásnak következménye, 
miért nem előzetesen valósult meg? A füredi csomópont közlekedése kapcsán a város több 
évtizede kezdeményezte egy körforgalom kialakítását, hisz ez az egyik legbalesetveszélyesebb 
csomópontja közlekedésileg Kaposvárnak. Mi a szakmai véleménye ennek szükségességéről? 
Beszélt a parkok nyugalmának zavarásáról, ez az alkoholfogyasztás és a járókelők 
nyugalmának a zavarása, milyen hatékony eszköz áll rendelkezésre a rendőrség számára? 
Pártolta online a 2020. évi beszámolót a Közgyűlés, mennyi időn belül lát reális esélyt a fenti 
beszámolóban lévő romló eredményességi mutatóknak a javítására? A veszélyhelyzet milyen 
plusz terhet rendelt a rendőrségre például az edzőtermek bezárásánál, annak betartására, hogy 
tudnak fellépni, kell-e esetleg jogszabály módosítást kezdeményezni? Kaposvárnak szintén 
évtizedes programja posztos rendőri rendszer kiépítése, erről mi a véleménye? A Nemzeti 
Dohányboltok kapcsán, Kaposváron volt egy élet elleni bűncselekmény, és egy súlyosabb 
cselekmény, hogy lehet ezt megakadályozni? Gondol itt a kamerarendszerek üzemeltetésére, 
mert jelenleg azt látják, hogy elrettentő erővel nem bír, utólag a nyomozati eljárásban tud 
segédkezni ez az eszköz. Polgármester úrtól kérdezte, mikor kapták ezt a kérelmet, hogy most 
tárgyalják ezt a kinevezést?  
 
Molnár Gábor r. dandártábornok a rendőrségnél nagyon szigorú vezető kiválasztási rendszer 
van, komoly pszichológusok végzik Budapesten. Ebben a kiválasztási rendszerben alezredes úr 
az egyik legjobb eredményt érte el. Olyan tehetséges kollegának tartja, akire számít, azt 
gondolja, hogy személye, szaktudása, habitusa, kompetenciái, a városhoz való vitathatatlan 
kötődése garancia arra, hogy hosszú távon olyan stabil vezetés és munka folyjék Kaposváron, 
olyan közbiztonságot garantál, ami ezt a jó tendenciát megtartja. Az eredmények alapján 



6 

 

javasolta kinevezésre alezredes urat. Igaza van képviselő úrnak abban, ha 2019-et és 2020-at 
hasonlítják össze, akkor rosszabbak az eredmények. A tavalyi év folyamán 150 ezer hatósági 
karantén ellenőrzést hajtottak végre, ellenőrizték az üzleteket, a szórakozóhelyeket, 
konditermeket, büntetőeljárásokban eljártak. Nem egészen 1600 munkatársából 394 fő 
betegedett meg és 2 fő elhalálozott. Azt gondolja, hogy kollegái hősök, azért mert csökkentek 
kicsit az eredmények nem megrója, hanem megdicséri őket. Példákat említett statisztikai 
adatokkal alátámasztva. Az adatokat tekintve is úgy gondolja, jól dolgoztak a kaposvári 
kollegák. A hajléktalanokkal kapcsolatban van egy törvény, amely szerint nem 
alkotmányellenes, a közterületen való életvitelszerű tartózkodást tiltja. Bejelentés esetén 
minden esetben intézkednek, de véleménye szerint a hajléktalan kérdés alapvetően társadalmi, 
nem rendőri kérdés. A veszélyhelyzet óriási plusz terhet igényelt, azt gondolja ebben 
helytálltak, de mindenki önmagáért felelős, nem tudnak mindenki mellé odaállni.  
 
Peternel Péter r. alezredes Kaposfüred közbiztonságával kapcsolatban elmondta, ebben nem 
volt mulasztás. Az első információk szerint segítettek az út lezárásában, és úgy döntöttek, hogy 
első napokban legalább naponta 4 alkalommal egy rendőrautó kimegy Kaposfüredre megnézni 
a kialakult helyzetet és a forgalmi rend változás következményeit. A nagy forgalom kizárta a 
gyorshajtás lehetőséget, azonban az esti órákban érzékelték, hogy nem minden esetben tartják 
be az autósok az előírásokat. Mire a traffipaxot üzembe állították volna megérkezett a petíció, 
megjelentek minden egyes tárgyaláson és próbálnak kielégíteni minden olyan kérést, amiben 
segíteni tudnak. Készülnek a szeptember 1-jei iskola és óvoda kezdésre, reggel 7-től 8 óráig 
rendőr lesz mind ott, mind Kaposvár több iskolája előtt. Ugyanez lesz délután 4-től 17 óráig, 
hogy megnézzék valójában mit okozott a korlátozó tábla kihelyezése, valamint a forgalmi rend 
változás, ami Füreden kialakult. A füredi csomópont nagyságát tekintve nem tartja célszerűnek 
körforgalom kialakítását, mindenkép szakemberek véleményét kell, hogy kikérje. Posztos 
rendőri rendszerrel kapcsolatban elmondta, naponta több alkalommal mennek a rendőrautók és 
ellenőrzik a városrészeket, ahol felmerültek problémák. Napi szinten szerveznek gyalogos 
szolgálatot a belvárosban, ezt emelni fogják szeptemberben.   
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, 1-1,5 hónapja kapta meg tábornok úr levelét. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő részvétét fejezte ki a két rendőrkollega hozzátartozói 
számára, valamint a 394 fertőzésen átesettnek a poszt covid tünetekben is jobbulást kívánt. 
Külön köszönetét fejezte ki kapitány úrnak Kaposfüredre a szeptemberi induláshoz tett 
ígéretéért. Azért tette szóvá, mert június 15-én jelentették be, hogy elterelés lesz, július 19-én 
történt az elterelés és augusztus 13-án kaptak róla információt. Javasolta, a kapitányi beszámoló 
a trendeket is tartalmazná, ne az előző évivel hasonlítsák össze az adatokat. A tájékoztatással 
kapcsolatban, hogy a lakosság is érzékelje ezeket a beszámolókat, vannak különböző hírlevelei 
is az önkormányzatnak, ha ezt a beszámolót publikálják. Februárban a beszámolónál olyan 
javaslattal élt, hogy legyen már Kaposvárnak mihamarabb egy kinevezett vezetője. Örömét 
fejezte ki, hogy lesz egy kinevezett vezető, támogatta alezredes úr kinevezését.  
 
Nagy Attila tanácsnok gratulált alezredes úr kapitányi kinevezéséhez. A kaposfüredi 
forgalommal kapcsolatban megköszönte a konstruktív hozzáállást. Személyes találkozásuk 
alkalmával kérte a segítséget és meg is kapta azonnal, megtették a szükséges intézkedéseket. 
Sok sikert kívánt kapitány úr munkájához. 
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Szita Károly polgármester az elmúlt éveket figyelembe véve Kaposvár azon városok közzé 
tartozott, amely alapján az ország egyik legbiztonságosabb városának mondhatják magukat. 
Tábornok úr irányításával, amióta a rendőr-főkapitányi posztot betölti, volt ahol elsők voltak a 
megyeszékhelyek között, volt ahol másodikak, de mindig az első egyharmadban helyezkedtek 
el. Azért mondta, mert a statisztikák nem túlzottan érdeklik. A rendőrség munkáját számára 
elsősorban nem az határozza meg, hogy év végén milyen statisztikai eredményekről fognak 
majd következő év februárjában beszámolni. Többet jelent számára az, hogy mit gondolnak a 
kaposváriak, akik itt élnek, biztonságban érzik-e magukat. Köszönetét fejezte ki tábornok úrnak 
és alezredes úr elődjeinek is, hogy ezt az eredményt elérték. Ezt az eredményt továbbra is hozni 
kell, ehhez kívánt nagyon sok sikert. Bármilyen segítséget megkap a munkájához, hogy a lehető 
leghatékonyabban tudja végezni. Azt a munkát, amit a város, illetve a közbiztonság megőrzése, 
javítása érdekében a rendőrség az elmúlt években produkált, véleménye szerint példamutató 
mindenképp. Amikor több mint 350 kamerát kiraktak a közterületekre és bővítik ezek számát, 
azért tették, hogy tudják segíteni a közös munkát, amely az itt élőket szolgálja, hogy még 
nagyobb biztonságban legyenek. Két nyári sarkalatos probléma van, ami mindig előjön, az 
egyik a hajléktalan kérdés, amelyben azt kéri, a törvényi lehetőséghez mérten a végsőkig 
menjenek el. A másik pedig az illegális égetések, ami ellen a város mindent megtett. Közösen 
vessenek be mindent, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Tábornok úrnak megköszönte a 
jelölést, jó munkát kívánt alezredes úrnak, a képviselő-testületre számíthat, hogy sikeres 
kapitánya tudjon lenni Kaposvárnak. Kérte, aki támogatja alezredes úr kapitányi kinevezését 
igennel szavazzon. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5193   Száma: 21.08.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Peternel Péter r. alezredes kapitányi 
kinevezését a Kaposvári Rendőrkapitányságra. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal (közlés) 
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-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. 
(XII. 13.) és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, a napirend tárgyalására törvényi szabályozás 
megváltozása miatt van szükség. 
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a jogszabály lehetővé teszi, hogy a hatáskört 
szakbizottság lássa el a polgármester úr helyett, ne polgármesteri hatáskörben, hanem bizottsági 
hatáskörben lehessen ellátni? Milyen döntések igényelték, hogy a rendkívüli ülés tárgyalja ezt 
a hatáskör átruházást? Az előterjesztésben az szerepel, hogy október 31-ig kell eleget tenni 
ennek a jogszabályi kötelezettségnek, és szeptemberben már lesz munkaterv szerinti ülésük. 
 
Szita Károly polgármester elkészült az előterjesztés, ezért tárgyalásra hozta, hogy kevesebb 
dolga legyen szeptemberben a testületnek. Csak formailag gyakorolja ezt a jogkört, a város 
főépítésze és a főépítészi iroda az, aki ezekben az ügyekben meghozza a határozatot. Nem 
kívánják bizottsági hatáskörbe helyezni a feladatot, mert így sokkal hatékonyabban és 
gyorsabban tudnak eljárni. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő javaslata azért hangzott el, mert átnézve az SZMSZ 
átruházott hatásköri jegyzékét polgármester úrnak az 57. átruházott hatásköre lesz. Míg a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságnak összesen 9 átruházott hatásköre 
van, illetve a júniusi Közgyűlésen beszéltek arról, hogy volt egy fiaskó a Népjóléti Bizottság 
döntése kapcsán, amikor polgármester úr gyakorolta a jogkört egy lakáspályázat kapcsán. 
Átnézve a lakó azt állította, hogy novemberben adta be a kérelmét, és a döntés, amit 
polgármester úr hozott április 2-án történt. Ez 6 hónapig tartott, polgármester úr terheinek 
enyhítése miatt javasolta a Műszaki Bizottságot, hogy ellássák ezt a hatáskört. A Népjóléti 
Bizottságon nagyon jól tudnak működni, augusztusban összehívták és nagyon gyorsan hoztak 
döntést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5194   Száma: 21.08.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92.31 66.66 
Nem 1 7.69 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2021.(VIII.30.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 
49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5195   Száma: 21.08.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92.31 66.66 
Nem 1 7.69 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2021.(VIII.30.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5196   Száma: 21.08.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.66 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2021.(VIII.30.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő júniusi Közgyűlésen miért nem döntöttek erről a 
kérdésről? Kit terhel a mulasztás? 
 
Szita Károly polgármester nem tudja megmondani, de jobb későn, mint soha. 



11 

 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5197   Száma: 21.08.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.66 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
34/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Szalay Lillát 2021. augusztus 
29. napjától 2021. szeptember 30. napjáig megbízza az Együd Árpád Kulturális Központ 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 502.500,-Ft személyi alapbérrel és 2021. szeptember 
30. napjáig szóló 45.000,-Ft vezetői pótlékkal, összesen: 547.500,-Ft munkabérrel. 
  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. augusztus 29. 
 
 

-----5. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ki hibázott, amikor a Kontrássy u. 6. ingatlan esetében 
rosszul került a határozati javaslat a képviselők elé? Most ezért kell módosítaniuk a Kontrássy 
u. 6. számra vonatkozó határozati javaslatot. Így a Kontrássy u. 6. számú ingatlannál 
60.900.000.- Ft szerepel eladási árként, átnézve az ingatlan hirdetéseket, abban az utcában, a 
Rippl Rónai utcában 48 és 49,5 millióért árulnak családi házakat. Nem tartja irreálisan, 
alacsonynak ezt a vételárat? Mi tartott 6 évig a 2015 évi közgyűlési határozat elfogadása óta, 
hogy ezt jóváhagyják? A Dorottya ház is szerepel a határozati javaslatok között, a homlokzat 
durva hibáin kívül milyen kivitelezési problémák merültek fel? Mikorra javítja ki garanciában 
a kivitelező a repedt, felpúposodott homlokzatot? Van, aki bérbe veszi az épületet ilyen 
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állapotban? A megfelelő minőségű határidőn túl végzett munkák miatt mennyit fizet a 
kivitelező a városnak?  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő a Dorottya ház bérbeadásával kapcsolatban kérdése volt, 
az előterjesztésben 10 éves bérleti szerződés szerepel, célszerű-e ez így, vagy inkább 5+5 évre 
nem lenne-e érdemesebb, hogy lássák, hogy a bérlő kellőképpen ellátja-e a feladatait? 
 
Szita Károly polgármester azzal, hogy Kontrássy utcai házat 67,6 millió forintért eladják, a 
város kb. 250 millió forintot spórol meg, ennyit kellene költeniük a felújítására. Ezt vállalja át, 
felújítási kötelezettséggel együtt, mivel másként nem tudná hasznosítani ezt az ingatlant a 
leendő tulajdonos. A Dorottya házat átvették, 2-3 éves szavatossági kötelezettsége van a 
kivitelezőnek. Nyilvánvaló, hogy minden egyes már rendbe hozott, de időközben, a működés 
közben kijött hibát ki kell, hogy javítson, ez szerződésben garantált. A Dorottya ház kapcsán az 
ütemtervet, hogy mit szándékoznak csinálni és mi lesz a házban, arról alpolgármester úr röviden 
tájékoztatja a képviselőket, hogy érzékeljék és lássák. Akkor látni fogja képviselő asszony is, 
hogy a 10 év még kevés is a bérleti időtartamra, hogy az ember úgy tudjon tervezni, hogy 
rentábilisan is működtethető ez a ház. Várják a pályázókat, személyesen felkérte a Kaposvári 
Fejlesztési Központot, hogy nyújtsa be pályázatát a kiírásra. Felkérte Borhi Zsombor 
alpolgármester urat ismertesse mi lesz a Dorottya házban és jelen pillanatban milyen munkák 
folynak. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a garanciális hibák listája a kivitelezőhöz továbbításra került, 
várhatóan rövid időn belül választ kapnak, mikor történnek meg a javítások. A ház alsó szintjén 
jobboldalra fog átköltözni a Tourinform Iroda az ősz folyamán, baloldalt alul a kávézó helyén 
egy színvonalas bistro fog üzemelni, az első emeleten egy Dámák diadalma című kiállítás fog 
megvalósulni. A kisebb és a nagyobb rendezvény termekben rendezvényeket fognak szervezni. 
A héten véglegesedik az eszközlista, ami alapján közbeszerzést fognak tudni kiírni. Sajnos azért 
haladtak lassan, mert a kiállításnak a koncepciója változott menetközben, most találták meg azt, 
ami tényleg egy nagyon színvonalas kiállítást jelenthet majd a városban. Ez alapján a 
közbeszerzés kiírásra fog kerülni, amikor ez lezajlott utána fog tudni a kiállítás megvalósulni. 
Az alsó szint várhatóan az idei évben benépesül, a felső szint várhatóan tavasszal. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a térítésmentesen az államnak átadni kívánt 
földterület, ez az első határozati javaslati pont, hogy annak értékét szerepeltetni a határozatban. 
A Kontrássy u 6. volt nyomdaépület piaci értéken való eladását, illetve a Csokonai Fogadó, 
vagy Dorottya ház kapcsán alpolgármester úr kimerítő választ adott, hogy leadták már a 
kivitelezési hiba javítási listát. Amennyiben a működtetésre kiírt pályázatnál valamilyen kár éri 
az önkormányzatot, mert később tudja hasznosítani a hiba kijavítása miatt, akkor azt 
érvényesítsék a kivitelezőn.  A bérbeadási kiírás 3. pontjával kapcsolatosan továbbra is 
javasolta, hogy ne biztosítsák az albérletbe adást, vagy további használatra átengedést, ez az 
önkormányzat kompetenciájába maradjon. Javasolta, hogy a bérleti díjat a külön bérbe adható 
épületrészek bontásában határozzák meg, lássák azt, hogy a vendéglátó egységet mennyiért 
adják bérbe. Javasolta a kiírás 7. pontjának utolsó mondatában rögzíteni, a bérleményben 
végzett átalakításokkal kapcsolatos igénynél, hogy a bérlő nem léphet fel a bérbeadóval 
szemben, azonban, ha olyan átalakítást végez, ami a bérbeadó tulajdonosnak nem áll 
érdekkörében, akkor azt kössék ki, hogy eredeti állapot helyreállítására kötelezett a bérbevevő. 
Amit képviselő asszony hozott szóba a 10 éves időszak, egy módosító indítványa van, a régi 
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szokások szerint évente meghatározott bérleti díj emelésének mértékére a KSH szokásos 
hivatalosan közzétett fogyasztói árindexének mértékével emelés szerepel, 2023. január 1-jével 
kezdődne el először. Úgy érzi, hogy ebben a mai gazdasági helyzetben ez nagyobb 
rugalmasságot igényel, ha továbbra is a gazdaság nem tud úgy teljesíteni, akkor célszerűnek 
tartja, hogy nem egy automatizmust építenek be, hanem évente meghatározzák ezt a bérleti díj 
emelést. Lehet, hogy nincs szükség bérleti díj emelésre, vagy ha jól megy majd a gazdaság, 
akkor viszont egy nagyobb mértékű emelést kell előírniuk. 
 
Szita Károly polgármester Balogh Beáta gazdasági igazgatót kérdezte, javasolja-e valamelyik 
módosító javaslatot elfogadásra? 
 
Balogh Beáta igazgató esetleg az eredeti állapot helyreállítása, ha olyan átalakítást hajt végre 
a bérlő, ami az ő érdekében merült fel, de ez általában benne szokott lenni a szerződés 
tervezetben. Ezt ki fogják hangsúlyozni, és nyomatékosítani fogják tekintettel arra, hogy egy 
komplex épületről van szó. Ezen kívül mást nem javasol. 
 
Szita Károly polgármester nincs több hozzászólás, képviselő úr segítségét kérte, a szavazásnál 
sorolja a módosító javaslatait. Az eredeti állapot visszaállításáról szóló módosító javaslatot 
elfogadásra javasolta, kérte szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5198   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a kivitelezési hibái javítását és követelni a 
csúszás miatt az önkormányzat kárának megtérítését. 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5199   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.38 11.11 
Nem 7 53.85 38.89 
Tartózkodik 4 30.77 22.22 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az albérletbe adást vagy további használatra átengedést 
nem javasolta. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5200   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.39 11.11 
Nem 10 76.92 55.55 
Tartózkodik 1 7.69 5.56 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a bérleti díjat a külön bérbe adható egységek 
szerint határozzák meg bontásban. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5201   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.39 11.11 
Nem 10 76.92 55.55 
Tartózkodik 1 7.69 5.56 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kiírás 11. pont helyében azaz automatizmus, ami 
szerepel a KSH tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexének mértékének emelése helyett 
javasolta, hogy rugalmasak legyenek és évente határozzák meg, ne építsenek be automatizmust 
a gazdaság jelenlegi állapota miatt. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5202   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.39 11.11 
Nem 10 76.92 55.55 
Tartózkodik 1 7.69 5.56 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a Kontrássy u 6. ingatlan piaci értéken való 
eladását.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5203   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 15.39 11.11 
Nem 10 76.92 55.55 
Tartózkodik 1 7.69 5.56 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester mi a piaci érték? Kiírtak egy nyílt pályázatot, amire mindenki 
pályázhatott. Nem az a piaci érték, amire jelentkeznek, hogy meg akarják venni? Kérte, hogy a 
határozati javaslatokat fogadják el. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5204   Száma: 21.08.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92.31 66.66 
Nem 1 7.69 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
35/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015.(IX.10.) 
önkormányzati határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 
        „1.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4211/4 

hrsz-ú, „kivett rendőrség” megnevezésű, természetben a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. 
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szám alatti földterületet – a Magyarország Alaptörvényének a 46. cikk (1) bekezdésében, 
valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény1. §-ában, valamint 2. §-ában 
foglalt alapfeladatainak ellátása elősegítése érdekében - térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába adja.  

Felelős:                    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                 2021. augusztus 31. (határozat közlése)”        
     

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 2.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

        
       „2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy 

u. 6. sz. alatti (hrsz.: 234) önkormányzati tulajdonú ingatlanát 60.900.000,- Ft, valamint a 
mellette lévő, Kaposvár, Kontrássy u. 4. (hrsz.: 233) sz. alatti, részben önkormányzati 
tulajdonú ingatlan udvari szárnyában elhelyezkedő 76,47 m2-es épületrészét, - az 
értékesítendő épületrészre vonatkozó 114/250-ed tulajdoni hányad részt -, mely a 
Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. épület udvari épületével határos, 6.700.000,- Ft vételárért 
együttesen, egyidőben lakásépítés céljára értékesíti a 2. számú mellékletben meghatározott 
pályázati feltételek szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és 
eredményes pályázati eljárást követően az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:           2021. június 30. (pályázat kiírására)” 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy azzal a módosítással 

támogatja a Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlanának bérbeadását, valamint a 
látógatóközpont üzemeltetésére vonatkozó 1. számú mellékletben szereplő ajánlatkérési 
felhívást, hogy ha a leendő bérlő olyan átalakítást hajt végre az ingatlanon, amely nem 
tartozik bérbeadó érdekkörébe, az eredeti állapot helyreállítása a bérlő kötelessége, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat lebonyolítására, valamint a leendő üzemeltetővel - 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett - történő bérleti-üzemeltetési megállapodás 
aláírására.  

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. szeptember 15. (pályázat kiírására) 

 
 

-----6. Előterjesztés a kaposvári 637/1 hrsz-ú (kórház D-i tömb) ingatlanon létesített 
trafó, illetve vezetékrendszer használati jogának ellenértékéről----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ebben a kérdésben mi indokolta a rendkívüli ülésen 
tárgyalást? Ki kezdeményezte igazoltan írásban, hogy az 1.740.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
2.209.800.- Ft összegű kártalanítás megfizetéséről az Önkormányzat mondjon le? Illetve ez a 
kérelem fellelhető-e, mivel az előterjesztés anyagában nem található?  
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Szita Károly polgármester a rendkívüli Közgyűlésen tárgyalást semmi nem indokolta, mivel 
eldöntötték, hogy napirendre veszik, kérte, döntsenek is róla. Kérelem nem érkezett, az 
önkormányzati beruházás miatt kérésükre kerül sor a munkára. Annyira sokat kaptak már, hogy 
így tartották célszerűnek, hogy ilyen üzletet kössenek, mivel ez kamatostul vissza fog majd 
térülni az önkormányzatnak. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint kérelem nélkül a Közgyűlés nem 
jogosult ennek az összegnek a lemondására. Az E.ON 23 milliárdos jegyzett tőkével 
rendelkezik, a tavalyi nettó árbevétele 50 milliárd volt. Javasolta, hogy ne mondjanak le erről 
az összegről, az E.ON tőkeerős vállalat, nem jelent neki semmit ez az összeg, amelyet javasolt 
felhasználni védekezésre, vagy egyéb karitatív célra fordítani, amelyben megjelenhet a 
vállalatnak a neve. Álláspontja szerint az önkormányzati képviselők a helyi polgárok érdekeit 
kell, hogy képviseljék.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5205   Száma: 21.08.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 17:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 84.62 61.11 
Nem 2 15.38 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
36/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, volt kórház D-i 
tömbjének  (637/1) területén, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által végzett új trafó, 
valamint vezeték létesítéséért fizetendő 1.740.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.209.800,- Ft összegű 
kártalanítás megfizetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata lemond. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021.szeptember 15. 
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-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetését érintő egyes kérdésekről----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ki kezdeményezte név szerint az eredményességi 
feltételként az NB III-as bajnokság 1-12. helyezésének elérését? Kaposvárnak hány darab 
Covid-19 Antigén rapid teszt áll rendelkezésére, azt hol tárolja? Az oktatási, nevelési év 
szeptemberi kezdéséhez az állam hány darab Covid-19 Antigén rapid tesztet biztosít a kaposvári 
intézményeknek? Hány fővel kell számolnunk az adott intézményekben dolgozó és a gyermek, 
tanuló létszám alapján? Biztosított-e Kaposváron az intézmények szeptemberi nyitásának 
előzetes általános és további rendszeres tesztelése, elkerülve a tavalyi fertőzési és halálozási 
számot? 
 
Szita Károly polgármester az eredményességi feltételt saját maga határozta meg. A többi 
kérdésre aljegyző asszony írásban fog válaszolni képviselő úrnak. Örül, ha bent maradnak az 
NB III-ban, nem ez volt az eredeti elképzelés, hogy tudjanak róla. Mivel a Bene Akadémia 
részévé fogják tenni a Labdarúgó Kft-t és egy olyan sportkoncepció győzött a belső 
beszélgetéseknek a során, hogy saját nevelésű játékosok zömével, alulról építkezve akarnak 
csapatot építeni. Lépésről, lépésre jutnak feljebb, azt kell elkerülniük, hogy kiessenek az NB 
III-ból. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő eredményességi támogatás feltételének egy felborítását 
látják, hiszen június 23-án polgármester úr volt az előterjesztő, aki javasolta azt a bizonyos 
eredményességi támogatást, nem a képviselő-testület tette azt. A kiemelt sportszervezetek 
előterjesztésének támogatásakor az szerepelt az előterjesztésben, hogy a munkatervi ülésig nem 
sikerült egyeztetni ezt a kérdést. A mostani előterjesztés meg azt írja, hogy az előzetes 
egyeztetésre nem kerülhetett sor a cégvásárlás miatt a támogatás biztosításának feltételéül. Lát 
egyfajta tendenciát, először van egy szigorú javaslattétel, aztán egy rendkívüli ülésen felpuhul 
ez. Véleménye szerint a Közgyűlés így nem vehető komolyan, nevetségessé teszik magukat. 
Javasolta, a korábbi indítványát elfogadni az NB III-ba zuhanás után eredményességről akkor 
beszélhetnek, ha az NB II-be felkerül a csapat. Az NB III-ban való bennmaradást eredménynek 
tekinteni szerinte nonszensz. Az a támogatás alapfeltétele, azt működési támogatásként lehet 
értelmezni, de eredményesség fogalmilag kizárt. Ami a kormányhatározatra vonatkozik 
1575/2021.(VIII.11.) a magyar állam 100 ezer adag AstraZenecát, illetve 100 ezer darab 
COVID-19 vírusfertőzés kimutatására szolgáló antigén gyorstesztet ad ingyenesen a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság részére. Javasolta változatlanul a tavalyi javaslatát megerősítve, városi 
tesztelési keret létrehozását azzal, hogy állami feladatátvállalást az állam térítse meg. Továbbá 
javasolta, hogy polgármestert hatalmazza fel a Közgyűlés, keresse meg a magyar illetékes 
állami szervet az oktatási, nevelési év szeptemberi kezdéséhez általános és rendszeres 
teszteléshez szükséges Covid-19 Antigén rapid tesztek biztosítása érdekében Kaposvár 
számára. Amennyiben Kaposvár rendelkezik ezzel a kontingenssel, a szükséges darabbal akkor 
és csak akkor adhat kölcsön a városi készletből 1000 tesztet a vietnámi testvérvárosnak. A 
kölcsönzés egyébként bevált módszer a Cseh Köztársaságnál, Magyarország kölcsön ad 
vakcinákat, nem ajándékba. Hozzátette, Vietnám közel 100.000 milliós ország, ahol 348 059 
fertőzöttet találtak a mai napig és 8277 áldozata volt a járványnak. Az esetek többsége 
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egyébként az elmúlt hónapban történt. Magyarország 9,7 milliós ország 811.121 fertőzöttek 
száma a mai nap és 30.052 elhunyt volt eddig. Kaposváron polgármester úr tájékoztatásából 
tudják, hogy több mint 600 ember volt kórházban és 333 honfitársuk halt meg. Így 
Magyarország megyei jogú városainak 10.000 főre vetített arányában ez egy rendkívül rossz 
arány. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5206   Száma: 21.08.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2021 augusztus 23 18:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 92.31 66.66 
Nem 1 7.69 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
37/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetését érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1) A Közgyűlés a kiemelt sportszervezetek 2021/2022-es bajnoki időszakra szóló 
27/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 10. pontjában a Kaposvári Labdarúgó Kft 
részére 2022. I. félévre jóváhagyott eredményességi támogatás feltételét a Kft NBIII-as 
bajnokságban elért 1-12. helyezés elérésére módosítja.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                     2022. június 30. 

 
2) A Közgyűlés Kaposvár vietnámi testvérvárosa Can Tho részére a koronavírus járvány 

leküzdéséhez 1000 db Covid-19 Antigén rapid tesztet adományoz. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a tesztek beszerzésére és az adományozással kapcsolatos 
intézkedések meghozatalára. 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         dr. Csillag Gábor jegyző 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                   2021. augusztus 31. 
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-----8. Kérdés----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári polgárok hiteles tájékoztatása érdekében 
kérdezte, miért titkolta el a kaposváriak elől az elhunyt honfitársaik számát? Miért adott 
valótlan választ képviselői interpellációra a 2021. június 18-i ülésen, amikor a jegyzőkönyvben 
rögzítettek alapján azt állította, hogy „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”. Interpellációs 
viszontválaszában kifejtette, hogy a Városházának rendelkezésre álltak a halottvizsgálati lapok, 
tehát az információ itt volt. Ezt követően polgármester úr a következő héten a kiemelt 
sporttámogatások után az 5. percben közölte azt a tényt, hogy több mint 600 ember volt 
koronavírus fertőzés miatt kórházban és 333 honfitársuk meghalt. A városházán rendelkezésre 
álló napi járványadatokat a jövőben megosztja-e a város polgáraival? Nem érzi-e, hogy 
bocsánatkéréssel tartozik az itt élők felé, amiért eltitkolta a végig rendelkezésére álló adatokat 
és az elhunytak hozzátartozóinak csak hónapokkal később fejezte ki részvétét a város 
vezetőjeként? Várják válaszát. 
 
Szita Károly polgármester szomorú dolognak tartja, ha valaki az áldozatok hozzátartozóinak 
a gyászán keresztül kíván bármit is elérni. Nagyon fontos megállapítás a részéről. 2020 március 
19. és 2021 június 17. az első, második és a harmadik hullám időszaka, a kórházban fekvő 
kaposvári betegek száma 967 fő volt, az átlagéletkoruk 67,6. Az elhunyt kaposváriak száma 
333 fő, az átlagéletkoruk 75,6 év és mindegyik krónikus beteg volt. Ahogy eddig, úgy ezután 
is megosztja a nyilvánossággal a hozzá érkezett adatokat. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári pedagógusok, tanulók, szülők és nagyszülők 
érdekében kérdezte, az ez év szeptember 1-jén induló tanévkezdéskor az állami, egyházi és 
egyéb fenntartású iskolák első évesei kapnak-e tolltartót az önkormányzattól? Az ez év 
szeptember 1-jén induló tanévkezdéskor az iskolatej biztosított-e számukra? Az ez év 
szeptember 1-jén induló tanévkezdéskor az állami, egyházi és egyéb fenntartású iskolák tanulói, 
pedagógusai és az iskolában dolgozók részére az állam biztosítja-e a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében az általános és rendszeres tesztelést? A 680 millió forintos kormányzati 
támogatásra, amit Kaposvár kapott, továbbá a Kaposváron elhunyt 333 polgár rendkívül magas 
számára, valamint a jelen előterjesztésben látott vietnámi testvérvárosnak adományozott 
tesztekre figyelemmel az önkormányzat hozzájárul-e a tanulók, pedagógusok és az iskolában 
dolgozók részére járvány terjedésének megelőzése érdekében az általános teszteléshez? 
Pontosan hány embert kezeltek koronavírus fertőzés miatt, ezt nyilatkozta, több mint 600 fő 
most magasabb számot hallottak, mint korábban a rádió interjújában? Egyetért-e azzal, hogy az 
oktatási és nevelési intézmények őszi megnyitása előtt az általános, rendszeres tesztelést, 
kontaktkutatást, karantén elrendelését és ellenőrzését magasabb színvonalon kell megszervezni, 
ami a tavalyi évben elmaradt? Egyetért-e azzal, hogy az oktatási és nevelési intézmények őszi 
megnyitása általános, rendszeres tesztelés, kontaktkutatás, karantén elrendelés és ellenőrzés 
nélkül ismét a járvány terjedésének színterévé válhatnak és veszélyt jelenthet a kaposvári 
polgárok számára? Várják megtisztelő válaszát. 
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Szita Károly polgármester tolltartó igen, iskolatej igen, amennyiben azon túlmenően, hogy a 
Kormány és az önkormányzat együttműködve példaértékűen kezelte az eddigi 
járványhelyzetet, amennyiben a teszteléssel kapcsolatban az önkormányzatok feladatot kapnak 
a Kormánytól, akár törvényi felhatalmazással, akár másképp, abban is közre fognak működni. 
Hisz abban, hogy a járványhelyzetben központi egységes, következetes döntéshozatal 
szükséges. Személyes megjegyzése nem a tesztekben, hanem az oltásban hisz.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposfüredi lakók érdekében kérdezte, az R67-es út 
Kaposfüredet elkerülő szakaszának 2x2 sávra bővítése miatt, amelynek következménye, hogy 
a forgalmat a lakóterületre, Kaposfüred legforgalmasabb útjára terelik, milyen konkrét 
közlekedés-biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a forgalmi rend változásáig és pontosan 
melyik napon? 2021. június 15-én a NIF Zrt. Kaposvár önkormányzatát képviselő 
polgármesterrel közösen jelentette be a 67-es út Kaposfüredet elkerülő szakaszának 2x2 sávosra 
bővítésének megkezdését, amelynek következménye, hogy a forgalmat a lakóterületre terelik. 
Akkor polgármester úr tett egy nyilatkozatot, abban nem tartalmaz információt a közlekedés 
biztonságáról. Július 19-én a forgalmat átterelték a lakóterületre, a lakók közlekedés-biztonsági 
intézkedéseket kértek, amelyet 690 polgár írt alá a tudósítások alapján. 2021. augusztus 13-án 
az egyik helyi hírportál interpretációja alapján polgármester úr meghallgatta a lakók kéréseit. 
Kérdése az itt élők biztonsága érdekében, mely napon és hová helyezik ki a traffipaxokat a 
kaposfüredi úton? Mely napon valósulnak meg a kaposfüredi úton található iskola és óvoda 
biztonságos megközelítése érdekében ígért intézkedések, és melyek ezek? Mely napon és hová 
helyeznek ki figyelemfelhívó táblákat a kaposfüredi szakaszon? Mi volt az oka, hogy a 2x2 
sávos R67-es út részét képező, Kaposfüredet elkerülő szakasz 2x1 sávon épült meg? Milyen 
többletköltséget jelent ez a magyar adófizetőknek ez a bővítés, mennyibe került? Mi volt az oka 
a Kaposfüredet elkerülő szakasz 2x1 sávon úgy épült meg, hogy a bővítésekor teljes útlezárást 
igényel és nem a meglévő sávok mellett történik a kivitelezés? Ki a felelős a 2021. június 15-i 
bejelentést követő közlekedés-biztonsági intézkedések elmaradásáért a 2021.július 19-i 
forgalomterelésig? Miért nem tájékoztatta erről a kaposvári polgárokat? Lesz-e végre a 
késedelemnek következménye? Várják megtisztelő válaszát. 
 
Szita Károly polgármester a kaposfüredi elkerülő út, még a 2010 előtti Kormány beruházása 
volt. Ezúton is köszönte az akkori Kormánynak azt, hogy ezt az elkerülő utat megépítette 2x1 
sávra, hogy miért nem 2x2-be azt nem tudja. 2x2 sávos út várható befejezése 2023. áprilisa lesz, 
bízik benne, hogy ez jóval előbb lesz és mindegy bő év lesz az, amíg a jelenlegi állapot fent 
lesz tartva. Az útlezárás, a mostani elkerülő útnak a zárása nem egy végleges állapotot tükröz, 
hisz amikor meg lesz a 2x2 sáv az átmenő forgalom nem Kaposfüredet fogja majd terhelni, ezt 
követően visszaáll a régi forgalmi rend. Köszönetét fejezte ki Nagy Attila képviselő úrnak a 
hatékony közbenjárásért és intézkedésért is. Minden egyes kérdésben megállapodtak az ott 
élőkkel és az ott élők képviselőivel. Tájékoztatta a testületet a megállapodás tartalmáról. 
Kiszélesítik a közlekedés tekintetében az iskola előtt levő parkolóhoz bevezető hidat, hogy 
könnyebben be lehessen hajtani. Új parkolóhelyeket jelöltek ki, amit a lakókkal le is 
egyeztettek, amit megfelelőnek tartottak, ezeket megépítik. Útburkolati jeleket festenek fel, 
amelyek talán el is készültek, ha nem akkor hamarosan elkészülnek. Forgalomlassító táblákat, 
sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki az óvoda, és az iskola elé. Rendőrök és polgárőrök 
fognak irányítani az iskolába menet és az iskolából jövet. Nyomógombos forgalomirányító lesz, 
vagyis jelzőlámpa a zebránál, beszerzése folyamatban van. Amíg be nem szerzik, addig a kézi 
forgalomirányítás fog működni. Kettő sebességmérő mobil műszert helyeznek ki a 
településrészen azt, hogy hova kerülnek, majd a rendőrség mondja meg.  
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dr. Nadrai Norbert József képviselő s demokrácia iránt elkötelezett kaposváriak érdekében 
kérdezte, miért korlátozza szándékosan a képviselőket abban, hogy élhessenek interpellációs 
jogukkal, azzal, hogy a rendkívüli közgyűlés meghívóját késve teszi közzé? Az SZMSZ 30.§ 
(2) bekezdésre utalt, az ott meghatározott időszerűségi szabályra. A rendkívüli közgyűlés 
határozatképessége érdekében, miért nem egyeztet valamennyi képviselővel az ülés 
időpontjáról nyíltan törvényt sértve? A képviselők egyenlő jogait a törvény garantálja. Jelen 
közgyűlés várható ülésnapjáról 2021. augusztus 17-én 15.38 perckor küldött e-mailt, meghívó 
kiküldése vagy közzététele nélkül, illetve a rendkívüliség okát nem írta meg, ezért voltak a 
kérdések az egyes napirendi pontoknál. Így a testület tagjainak esélyt sem biztosított 
interpelláció benyújtására. Miért szegi meg tudatosan a Közgyűlés által alkotott – az Ön vagy 
Önt helyettesíthető személyek kötelezettségévé tett rendelkezést – az ülés összehívásáról szóló 
szabályokat? 2021.augusztus 18-án 15.26 perckor küldött e-mail jelezte a meghívó és a 
napirendek közzétételét. Az ülés összehívása során kíván-e változtatni az eljárásán, betartva az 
ide vonatkozó jogszabályokat? A kormányhivatal részéről érkezett-e jelzés a Közgyűlés 2021. 
június 17-i munkatervi ülésnapjától eltérő Ön által történt összehívása miatt? A kormányhivatal 
részéről érkezett-e jelzés a Közgyűlés 2021. június 23-i rendkívüli ülésnapjának Ön által történt 
összehívása miatt? Várják megtisztelő válaszát. 
 
Szita Károly polgármester a legszabályosabban lett összehívva a képviselő-testület, azt 
mondta jegyző úr. Beszéljék meg, ha ezzel nem ért egyet, kérte, forduljon a 
Kormányhivatalhoz. A közgyűlési munkatervtől eltérő június 17-i ülés összehívása miatt a 
Kormányhivataltól nem érkezett jelzés. A június 23-i rendkívüli ülés összehívása miatt nem 
érkezett jelzés a Kormányhivataltól. Nem kíván változtatni az ülések összehívásának rendjén. 
A rendkívüli ülések összehívását azért kezdeményezi a polgármester, mert dolog van, a 
képviselőknek pedig kötelessége eljönni, ezért kapják a tiszteletdíjukat.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári fiatalok érdekében kérdezte, a Pécsi 
Tudományegyetem alapítványi formában való működtetése miatt szükséges-e új megállapodást 
kötnie a Közgyűlésnek, a Kaposvár számára fenntartott kollégiumi férőhelyek jövőbeni 
biztosítása érdekében? Az elmúlt 5 évben évente hány kaposvári fiatal nyert felvételt 
felsőoktatási intézményekbe? Ugyanezen időszak alatt hány kaposvári fiatal nyert felvételt a 
Pécsi Tudományegyetemre és hány fiatal igényelt pécsi kollégiumi férőhelyet, illetve hányan 
kértek albérleti támogatást? Milyen változtatás szükséges a kaposvári hallgatók támogatásában, 
annak érdekében, hogy minden fiatal, akit tanulmányi eredményei erre feljogosítanak, diplomát 
szerezhessen? Várják megtisztelő válaszát.  
 
Szita Károly polgármester mindenki, aki tanulni akar, az tud. Ehhez a város minden segítséget 
eddig is megadott és ezt követően is meg fog adni. Bursa Hungarica ösztöndíj, Kaposvár Számít 
Rád ösztöndíj program, külön roma tanulóknak akár főiskolára, egyetemre mennek szintén. A 
támogató programon nem szükséges módosítani semmit. 2016-ban 39 fő, 2017-ben 34 fő, 2018-
ban 42 fő, 2019-ben 41 fő és 2020-ban 50 fő részére biztosítottak kollégiumi férőhelyet minden 
igényt kielégítve Pécsen. Albérleti támogatásban 2016-ban 9 fő, 2017-ben 1 fő, 2018-ban 7 fő, 
2019-ben 5 fő és 2020-ban 5 fő részesült minden igényt kielégítve. Akik felsőoktatásban 
tanultak 2015-ben 333 fő, 2016-ban 341 fő, 2017-ben 451 fő, 2018-ban 434 fő, 2019-ben 410 
fő, a 2020-as indikátorokat valamikor az ősz vége felé kapja meg. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári északnyugati városrészében lakó polgárok 
érdekében kérdezte a Honvéd utcai aluljáró festése, lépcsőburkolat javítása, világítás és 
kamerarendszer építése mennyibe került az adófizetőknek? A Honvéd utcai aluljáró felett lévő 
48-as Ifjúság útját, hány lámpás csomópont keresztezi? Mi indokolja a volt Petőfi Iskola és a 
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Munkácsy Mihály Gimnázium lámpás kereszteződések között e rövid szakaszon a felszíni 
gyalogátkelőhely helyett a költséges és az elsősorban idős, beteg és kisgyerekes gyalogosok 
számára megterhelő aluljáró fenntartását? A Honvéd utcai aluljáró költséges felújítása előtt 
milyen körben kérték ki a lakosság véleményét, mivel a sajtótájékoztatón három lakó 
nyilatkozott, akik a lepusztult, sötét aluljáró ellen emeltek csupán szót? Mi volt az érintett 
választókerületek képviselőinek véleménye? Készült-e közlekedési szakember részéről 
szakvélemény, amely alátámasztja, hogy a felszíni gyalogátkelőhely helyett a költséges és az 
elsősorban idős, beteg és kisgyerekes gyalogosok számára megterhelő aluljáró fenntartása 
lehetséges kizárólag? Várják megtisztelő válaszát.  
 
Szita Károly polgármester az északnyugati városrész megújítása a Németh István Program 
keretében indult el 60 millió forinttal. Megújult a Spar áruház előtti közterület, a szökőkút, az 
utcai bútorok, a növényzet és a járda burkolat is. Ezt követően 40.886.000.- Ft-ot költöttek a 40 
éve épült és azóta fel nem újított aluljáróra, 8-nál több közlekedési lámpa található. Hogy mi 
indokolja az aluljáró fenntartását, mert mindennél biztonságosabb a gyalogosok szempontjából. 
A terület képviselői támogatták a felújítást. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári gyalogosan közlekedők érdekében kérdezte, 
a vasútállomással szembeni gyorsétterem drive szolgáltatásának autós közlekedési sávját a 
mellette lévő járda feletti szinten építették ki, így a kipufogógáz az arra haladók arcával egy 
vonalban van, ennek a nem esztétikai problémának a megoldása mikor várható? Az 
önkormányzat lelkesen vesz részt az egészséges Kaposvár programjával ellentétes 
gyorsételeket kínáló éttermi láncok betelepítésében. Részt vesz azok megnyitóin, reklámozva 
azt az életmódot. A korábbi egy helyett hamarosan négy gyorsétteremben hízhatnak a 
kaposváriak. Tovább rontva a járvány alatt padlóra került éttermek piaci részesedését. Meddig 
folytatható ez az önpusztító helyi gazdaságpolitika, amely a nagy üzletláncokat preferálja a 
kiskereskedőkkel szemben, a gyorséttermeket a helyi éttermekkel szemben, a vendéglátó ipari 
végzettség nélküli olcsó diákmunkát a szakképzett pincérekkel szemben? Miért kell 
önkormányzati forrással vonzóbbá tenni a tőkeerős gyorsétterem láncok tagjait? Gondol itt a 
júniusi döntésben a tűzfalnak a felújítására, illetve bérletére. Miért nem a sétáló utcában jelentős 
pályázati forrással támogatott étterem környezetében lévő két tűzfalat tette rendbe az 
önkormányzat? Várják megtisztelő válaszát. 
 
Szita Károly polgármester ha képviselő úr azt gondolja, hogy a tűzfalat azért újították fel, 
mert ott van a gyorsétterem, kiállította magáról a bizonyítványt. Azért újították fel, mert ronda, 
hullott a vakolata, megcsinálták a közlekedési központot és nem illet a városhoz. Mint ahogy 
azok a tűzfalak sem illenek a városhoz, amelyek hasonló állapotban vannak. Reméli ezekre is 
sor fog kerülni. Azért festették le ilyenre, mert ezzel is szerették volna Rippl-Rónait, akinek a 
város a szülővárosa, közkincsé tenni azok számára is, akik nem járnak kiállításokra. Azt olvassa 
a balliberális médiákban, hogy keveslik a gyorséttermek számát, írták még 2 évvel ezelőtt. Most 
már van négy, keveslik, vagy nem keveslik? Nyitásuk és építésük megakadályozására sem joga, 
sem lehetősége nincs az önkormányzatnak, ugyanis egyik sem önkormányzati területen épült.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő egy kérdésére nem kapott választ, a drive szolgáltatásnál 
a gyalogosoknak az arcába megy a kipufogó gáz, ennek a megoldása mikor várható? 
 
Szita Károly polgármester ha ez az üzletnek nem érdeke, akkor nagy baj. Ez az üzlet 
tulajdonosának kell, hogy érdeke legyen. 
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dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári busszal közlekedők érdekében kérdezte, az 
ez év szeptember 1-jén induló tanévkezdésre és a 680 millió forintos kormányzati támogatásra 
figyelemmel, mennyivel bővült a kaposvári helyi buszjáratok száma? Kérte-e az önkormányzati 
vállalatot, hogy a tanévkezdés előtt egyeztessen az érintettekkel és a lakossággal? Mely napon 
érhető el a lakók számára a 2021. szeptember 1. napjától érvényes menetrend? A kérdése 
benyújtása idején megnézve a honlapját a cégnek, még az érvényes menetrend szerepel csak. 
Az önkormányzati vállalat adott-e tájékoztatást képviselőknek a menetrend változásról? Azzal 
a lakók elégedettek voltak-e? A járvány harmadik hulláma alatti járatcsökkentés módja és 
mértéke közfelháborodást váltott ki a lakosság körében. Sikerült-e végre kialakítani a megfelelő 
egyeztetési mechanizmust a közlekedésért felelős alpolgármester közreműködésével a 
kaposváriak és a vállalat vezetése között, annak érdekében, hogy a legszélesebb körben 
elégedettek lehessenek a busszal közlekedők? Várják megtisztelő válaszát.  
 
Szita Károly polgármester a közlekedési vállalatuk folyamatosan egyeztet, jogos közösségi 
igényeknek megfelelően folyamatosan alakítja a menetrendjét. Az utazók a mai naptól elérhetik 
a menetrendet a vállalat honlapján. A nyári menetrendet évek óta az őszi menetrend követi, 
szeptember 1-jétől 38 új járat indul és 18 járat indulási időpontja fog igazodni az 
iskolakezdéshez és az iskola befejezéséhez.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári polgárok érdekében kérdezte, a nyári 
rendkívüli hőség miatt a közlekedők gyakran nézték a közterületre kihelyezett Kaposvár város 
címerével ellátott digitális hőmérő és óra kijelzőjét, melynek felső részén reklám felület volt 
korábban található. Melyik nap lesznek reklám felülettel ismét eltakarva a csupasz fénycsövek, 
amely hosszú idő óta Kaposvár rossz hírét kelti? Mikor távolítják el a város címerét az arra 
méltatlanná vált reklámkockákról? Várják megtisztelő válaszát.  
 
Szita Károly polgármester a város a hőmérő tulajdonjogát megszerezte, odaadták 
üzemeltetésre a Városüzemeltetési Kft-nek. Amennyiben technikailag megoldható 
reklámfelületek nélkül a mérőberendezések tovább fognak üzemelni, amennyiben nem, 
leszerelteti őket.  
 
 

-----9. dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalása----- 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a Közgyűlés feladatai jelentősen átrendeződtek az elmúlt 
évtizedben. Itt az idő, hogy ismét a helyi közösségek döntsenek sorsukról. A koronavírus 
járvány alatt jelen napig 30.052 áldozat megmutatta, helyben működtethető a tesztelés, a 
kontaktkutatás, a karantén ellenőrzése. A fuldoklás az egyik legnagyobb szenvedés. Náluk a 
járvány miatt több mint 600 polgár került kórházba és 333 ember meghalt. Szükség van a 
tesztelési keret létrehozására, amit tavaly javasolt és az élet igazolt. Idén sincs idő hónapokat 
késlekedni, mert emberi életekbe kerül. A polgármesteri átruházott döntés 200 millió forintig 
lehetőséget biztosít tesztek vásárlására, amelyet a Közgyűlés következő ülésén tovább növelhet. 
Tavaly általános tesztelés nélkül nyitotta ki az állam az iskolákat. Ez idén nem történhet meg 
Kaposváron, jelezte Ausztriában csak így nyitják ki az oktatási intézményeket. A kormányfő 
tavaly szeptemberi beszédében a halottak számát vette alapul a védekezés megfelelőségének 
megítéléséhez. Tényekkel nem érdemes vitatkozni. Idén még egy súlyos válság érte a 
lakosságot, ez a brutális méretű áremelkedés. Nyugdíjkorrekció, 13. havi nyugdíj, minimálbér 
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emelés ellenére az élelmiszerek, gyógyszerek, szolgáltatások olyan mértékben emelkedtek, 
hogy a lemondás kora jött el. Először a szolgáltatásokat veszik ritkábban igénybe, majd a 
szórakozás, nyaralás, illetve emellett az olcsóbb élelmiszer vásárlása jön. Ez a folyamat végig 
tarol az egész helyi gazdaságon. Az építőanyagárak drágulása az állami beavatkozás miatt 
durva következményként jelentkezik. A gyerekeseknek juttatott közpénz az építőanyag 
kereskedők zsebébe vándorol. A kormányfő ennek tudatában a tarthatatlan áremelkedés miatt 
operatív törzset hozott létre a külügyminiszter vezetésével. A lakosság rosszabb anyagi 
helyzete, a helyi gazdaság számára a vásárlóerő csökkenését jelenti. A beruházásaik pályázati 
forrásokból valósulnak meg zömmel, de a ma költségvetése, holnap már nem érvényes. Vagy a 
drágulást az itt élők fizetik meg, vagy visszaesik a beruházások száma. A világjárvány 4. 
hullámának kezdetén, drasztikus áremelkedések idején ez legyen a szemük előtt, amikor a 
képviselői többség dönt felesleges milliós parkolóóra vásárlásról, több tíz milliós 
rózsaalagutakról és aluljárófestésről, járványszakértő helyett volt foci klub vezető 
polgármesteri megbízotti milliós díjazásáról és folytathatná. Az olimpiai sikerek, a közös 
szurkolás önfeledt öröme erőt ad a viszontagságok leküzdéséhez. A képviselő feladata a közjó 
szolgálata. Ehhez kíván az őszi ülésszakra tartalmas vitákat és bölcs döntéseket. Köszönte, hogy 
meghallgatták. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

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


