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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. szeptember 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 1 - 
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 - 
13 Pintér Attila  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. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a jelenlevőket a mai Közgyűlésen. Megállapította, 
hogy 15-en vannak jelen, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. Köszöntötte dr. 
Gálosi Vera HVB elnököt, aki dr. Molnár Péter képviselő lemondása miatt új képviselőnek adja 
át megbízó levelét.  
 
dr. Gálosi Vera HVB elnök tájékoztatta a Testületet, hogy a HVB 1/2021.(IX.16.) sz. 
határozata értelmében Pintér Attila mandátumot szerzett, amely 2021. szeptember 19-én vált 
jogerőssé. Felkérte Pintér Attilát eskütételre.  
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester előelolvasta az eskü szövegét.  
 
Pintér Attila képviselő letette esküjét. 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte dr. Farkas Edit aljegyző asszonyt. Aljegyző asszony 
Polgármesteri Hivatalban eltöltött közel negyven éves munkáját köszönte meg nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 1983-ban kezdte pályafutását anyakönyvvezetőként, később igazgatási 
ügyintéző volt, 1991-ben ügyfélszolgálati irodát alakított ki. 2001-től volt a város aljegyzője. 
Majd ismertette milyen kitüntetésekben részesült Aljegyző asszony.  
 
dr. Farkas Edit aljegyző elbúcsúzott a Képviselő-testülettől. Gyerekkori álma teljesült, hogy 
a Hivatalban dolgozhatott ilyen hosszú időn keresztül. Igyekezett mindenkinek segíteni ügyei 
intézésében. Sokat jelentettek neki a régi és mostani kollegái is, főnökei, akik segítették 
munkáját. A jövőre nézve sok terve van, a hobbijainak szeretne hódolni. Sok sikert kívánt a 
további munkákhoz.  
 
 
Szita Károly polgármester kérte a testületet döntsenek a kiküldött napirendi pontokról. A 
meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre 
- a Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti alkotásainak 
elhelyezéséről szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet, 
és dönteniük kell egy napirend utáni felszólalásról is, melyet dr. Nadrai Norbert József 
képviselő úr terjesztett be.  
 
Kérte továbbá a testületet, hogy a települések kaposvári fogászati ügyelethez történő 
csatlakozásáról, valamint az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést vegyék le a napirendről, 
mivel a szakmai szervezet véleménye nem érkezett még meg.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 5210   Száma: 21.09.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről, valamint a napirend utáni hozzászólásról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
38/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette 
napirendjére: 
- a Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti alkotásainak 
elhelyezéséről szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése levette a napirendről a települések kaposvári 
fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, valamint az egészségügyi alapellátási szolgálatok 
körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József 
önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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3. 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 
 

4. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
5. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

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

 
6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
7. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel 

kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés távközlési állomások területhasználati ügyeiről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

9. Előterjesztés a Kaposvár, Biczó Ferenc utcai 730 és 739 hrsz-ú ingatlanok 
használati megosztásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

10. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2022-
2036 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
 

11. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

13. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Nadrai Norbert József képviselő 
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14. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. I. félév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 
      16. Előterjesztés Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti 

alkotásainak elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád főépítész 

 
      17. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
      18. Interpelláció 
 
Zárt ülésen: 
 

1. Előterjesztés "Virágos Kaposvárért", valamint "Virágos ház, Virágos erkély" 
díjak 2021. évi adományozásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
2. Előterjesztés a "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" adományozásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 
3. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

4. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

5. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

6. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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7. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

9. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

10. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

12. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

14. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

15. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

16. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

17. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

18. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

19. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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20. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

21. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

22. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

23. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

24. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

25. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

26. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

27. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

31. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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32. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

33. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
 

34. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 
kapcsolatos magatartás - a nem mezőgazdasági hasznosítású belterületi 
ingatlanának parlagfüvön kívüli, egyéb gyomok tekintetében történő 
gyommentesítés elmulasztása - miatt alkalmazott figyelmeztetést megállapító 
határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

35. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 
kapcsolatos magatartás - az ingatlannal érintkező közterület tisztántartásának 
elmulasztása - miatt alkalmazott figyelmeztetést megállapító határozat ellen 
benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

36. 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 
 

37. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő közrend elleni 
magatartás - közterület bérleti szerződés nélküli használata - miatt alkalmazott 
közigazgatási bírságot határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

38. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

39. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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40. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

41. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

42. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

43. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő – helyi 
hirdetményekkel kapcsolatos - magatartás miatt alkalmazott közigazgatási 
bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 
Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

     44. Napirend utáni felszólalás 
 
 
-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester a költségvetés első félévi teljesítéséről szóló napirend 
megtárgyalása előtt pár gondolatot mondott az előző időszakról. A Covid hullámai éreztették 
Kaposvár gazdaságában is a hatásukat. Ennek ellenére nagyon erős, dinamikus fejlődés 
tapasztalható a városban. Az első és második hullám következménye volt, hogy 800 fő új 
munkanélküli lett és 986 millió forint iparűzési adó kiesés keletkezett. Ez késztette arra, hogy 
két pilléres költségvetés készüljön. Az egyik a munkahelyek és a gazdaság védelme, a másik 
az egészségügy védelme. Ennek a két feladatnak kellett alárendelni a költségvetési forrásokat, 
a kötelező feladatok sértetlenül hagyása mellett adókedvezményekkel, bérleti díjak 
csökkentésével, támogatásokkal, stb. Ennek meg lett az eredménye, az elmúlt húsz évben a 
legtöbben ma dolgoznak Kaposváron és a legkevesebb a munkanélküliek száma, 3,4 százalékos 
a munkanélküliségi ráta, amely az országos átlag alatt van. Úgy néz ki, hogy a 2019. évi 
iparűzési adó kiesés eltűnik, ez a költségvetésben is látható, mivel az iparűzési adó bevétel 3,2 
milliárd forintra lett megemelve az év eleji költségvetési tervhez képest. Remélhetőleg ez még 
emelkedni is fog a gazdaság erősödése miatt. A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok 
is megjelentek. A Kapos Atlas például 500 millió forint értékű fejlesztésekbe kezdett, 
munkahelyeket teremt, hatékonyabbá teszi a termelését. Az Agrárminisztériummal folytatott 
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tanácskozás eredményeként támogatták, hogy a Dél-Dunántúl agrár- és élelmiszeripari 
központja legyen Kaposvár. Ebben segít a Magyar Agrártudományi Egyetem is. A Kométa 
ebben az esztendőben a legnagyobb árbevételét fogja elérni körülbelül 54 milliárd forint 
értékben, és a legtöbb foglalkoztatott is náluk van. Köszönetet mondott azoknak a 
képviselőknek, akik hat évvel ezelőtt támogatták, hogy befektessen a város a Kométába. Ha 
akkor ez nem történik meg, akkor nem lenne élelmiszergazdaság. Egy 30 milliárd forintos 
beruházásról fognak tárgyalni két hét múlva, amivel megduplázza a termelési kapacitását és 
megháromszorozza az árbevételét, és több száz fővel lesz több a foglalkoztatotti létszám.  
Rengeteg városi beruházás is van, amely abból is látszik, hogy néha nehéz találni kivitelezőket 
a munka elvégzéséhez. Ebből látszik, hogy a vállalkozóknak is sok munkájuk van. 12 milliárd 
forint értékű beruházás és fejlesztés van tervezve a költségvetésben. Több, mint 80 helyen 
folynak a munkák. A beruházások egy része már elkészült, a többi folyamatban van. Elkészült 
a Várpark, a Nostra területe megújult, ott már a garanciális felújítások folynak. A Cseri parkban 
egy nagyon szép játszótér került átadásra, ahova egy nyilvános WC kerül megépítésre közel 20 
millió forintért még ebben az évben. Az M7-es autópálya 2x2 sávos összeköttetésének közepe 
Kaposvárral már elkészült, a Látrány-Kaposfüredi szakasz van még vissza. Ezt tervek szerint 
másfél év múlva fejezik be. Ezzel kapcsolatban a kaposfürediek kérésére azért, hogy a lakók 
részére csökkenjen a forgalom miatti teher, intézkedések történtek. Kiszélesítették az iskola 
előtti hidat, hogy a parkolóba könnyebb legyen a bejutás, parkoló került kialakítva az iskolával 
szemben, hogy a szülők meg tudjanak állni, arra az időre amíg óvodába és iskolába viszik a 
gyerekeket. Megszervezték a forgalomirányítást az iskola melletti zebránál, amíg az ideiglenes 
lámpa nem készül el. A lámpák már megrendelésre kerültek. Két ideiglenes trafipaxot is 
kihelyeznek, amelyeket már szintén megrendeltek.  
Zajlanak az Életfa ünnepségek is. Ilyenkor sokat beszélget a szülőkkel, ahol sok információt 
tud meg a gyerekekről, például születésük helyéről. Elkészült a szülészet felújítása is, ahol azóta 
több mint 300 gyermek született. Időarányosan a korábbi szülészeten történt születések 
számához viszonyítva ez több mint százzal több. Ebből is látszik, hogy érdemes volt ennek a 
munkának nekiállni.  
Egészséges Kaposvár Program a vírus miatti távolságtartás ellenére is elindult, Nagyné Horváth 
Mónikánál lehet érdeklődni a programról. Összeültek az egészségcsoportok, két nagy 
közterületi szűrést szerveztek. Mindenkit buzdított arra, hogy oltassa be magát, ha szükséges 
vegye fel a harmadik oltást is. Ő már megkapta a harmadik oltását is. Körülbelül két hét múlva 
fognak postázni névre szóló levelet a kaposvári lakosoknak, éljenek az oltás lehetőségével és 
hogy egészségesek tudjanak maradni.  
Az energiahatékonyságról beszélt néhány gondolatban, amely szerepel a költségvetésben is. A 
legfontosabb cél az volt, hogy az emberekben tudatosítsák, hogy mit miért fontos tenni és mit 
kell tenni a klímavédelemmel kapcsolatban. Megköszönte Kovács Katalin igazgató asszonynak 
a Klíma nap megszervezését, ahol mintegy ezer fiatallal ismertették meg azt, ami fontos 
mindenki számára a jövője szempontjából. A britt nagykövet jön Kaposvárra jövő hét kedden 
azzal a céllal, hogy a város álljon az élére több város bevonásával, hogy az egész világ 2050-re 
karbonsemleges lehessen. Szemléletformáló akciók kerülnek megszervezésre, amik nagyon 
fontosak, hogy tudatosodjanak az emberekben. 10 óvodába került öko-komposztáló rendszer, 
amely megtanítja a gyerekeket a komposztálásra. Három vállalkozás már nem eldobható, 
hanem újrahasznosítható edényekbe teszi az ételt. Az elektromos buszt is kipróbálták, ha 
eredményes lesz a pályázat, akkor két elektromos Ikarus busz beszerzésére kerül sor, hat hónap 
leszállítási idővel. További 8 elektromos busz vásárlását tervezik még pályázati úton, mivel a 
mostani gázos buszok 2028-ban lesznek 10 évesek és el kell kezdeni lecserélni őket. Gratulált 
mindenkinek, hogy Európa Zöld Városa díjat kapott Kaposvár, melyre büszkék lehetnek 
valamennyien.  
A város költségvetése stabil, határozottan erős lábakon áll.  
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-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila képviselő A Vár parkkal, illetve a turisztikai hasznosítással kapcsolatban 
kérdezte, hogy gondolt-e arra, hogy idegen nyelvű tájékoztató is kikerüljön a Vár park 
területére? Nem kellene olyan tartalmas anyagot kihelyezni, mint amilyen magyar nyelven van, 
de a turisztikai célú hasznosításnak valószínűleg jót tenne, ha legalább angol nyelven egy 
összefoglaló tájékoztatás lenne arról, hogy ott állt a kaposvári vár, amire büszkék. A másik 
kérdése a klímavédelem és energiafüggetlenség témaköréhez kapcsolódik. Június elején 
értesült róla, hogy meg van a kivitelezője a biomassza fűtőműnek. Kezdetben 1,2 milliárd forint 
volt a beruházás, de mire döntés született a kivitelezőről 4,1 milliárdos lett a beruházás értéke. 
Megkérdezte, hogyan áll a biomassza fűtőmű létesítésének az ügye. Ehhez kapcsolódóan 
kérdése volt, mivel az Európai Unióban és az Európai Bizottságban megoszlanak a vélemények, 
hogy a biomassza és faaprítékos tüzelés valóban megújuló energiahordozónak minősül-e vagy 
sem? Megkérdezte továbbá, hogyan áll a polgármester ehhez a véleményhez, hogyha alapvető 
célja az, hogy zéró legyen a károsanyag kibocsátás. Véleménye szerint fontos, hogy kövesse az 
Európai Unió állásfoglalását ebben a kérdésben, és egyértelmű nyilatkozata legyen, hogy 
hogyan viszonyul a faaprítékos és a biomassza tüzeléshez.   
 
Felder Frigyes képviselő „Köszönöm a szót tisztelt Polgármester úr, tisztelt közgyűlés. 
Polgármester úr is említette a bevezetőjében ígéretét, hogy Kaposvár 2030-ra a 
legegészségesebb város kíván lenni. Ez egy nagyon fontos cél, ezzel kapcsolatban szeretném 
megkérdezni, a kórházi várólistákkal kapcsolatban milyen konkrét és határozott intézkedéseket 
tett Polgármester úr. Természetesen nem akarok igazságtalan lenni, tudom, milyen nehéz év 
van mögöttünk, azonban fontos ezekre a kérdésekre, hogy már most felkészüljön a 
Polgármester úr, hogyha ezt az ígéretét be szeretné tartani. Kérdezem, hogy milyen konkrét 
lépéseket tett ez ügyben? 
Képviselőtársam említette a Vár parkot. Szép lett, azonban nincs nyitva a WC. Mi ennek az 
oka? Egy hónapja nincsen nyitva. Átadták, és egy hónapja nem volt nyitva a WC. Nem nekem 
probléma, ez sok kaposvárinak a problémája Polgármester úr. Nem nekem. Aztán a minőség. 
Sajnos esik szét, esnek szét a játékok, a falak, amikbe köveket építettek fordulnak ki. Számos 
fénykép bizonyítja, hogy ez a minőség nem igazán sikerült. Természetesen tudom, hogy vannak 
olyan vandálok, akik nem éppen rendeltetésüknek megfelelőn használják, azonban az nem 
válasz, hogy nem kéne vandálkodni. Őrizni kell megfelelően ezeket a parkokat, és kérdem 
Polgármester úrtól, hogy hogyan kívánja ezt megtenni?  
Városliget. Elképzelhetetlennek tartom, hogy Polgármester úrhoz nem jutottak el azok az 
információk, amelyek arról szólnak, hogy rengeteg rágcsáló van a Városligetben. Mit kíván 
ezügyben tenni? Milyen lépéseket fontolgat. Köszönöm.” 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a tesztelési keretre vonatkozó indítványt tett ismételten, 
ezzel kapcsolatban volt pár kérdése, a többi pedig az előterjesztéssel. 
Hány ellátott és hány gondozó volt a 2. és 3. hullám során a Liget Otthonban, hányan 
fertőződtek és hányan haltak meg? Erről eddig a helyi tudósítások között nem található 
információ. A Liget Otthonban megbetegedett gondozók száma miatt kellett-e átvezényelni a 
házi gondozásból gondozókat? Volt-e olyan eset, hogy a házi gondozás keretében a gondozottat 
a gondozó fertőzte meg és a fertőzés miatt a gondozott elhunyt? Ezeket azért kérdezte, mert 
látni kell, hogy egy tesztelési kerettel ellaposítható a járvány és a kórházi kapacitást is lehet 
védeni. 680 milliót adott a kormány a júniusi döntés értelmében, és az idegenforgalmi adó 
kompenzálására 4.280 eFt-ot.  Mire költötte el ezt az önkormányzat? A Kapos Holdingnak 
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átadott 620 millió konkrétan mire fordítódott? Az önkormányzati társaságoknál a vevői 
kintlévőségeknél milyen intézkedést tett a vállalat? Jogszerű a Kométa 99 Zrt tőkeemeléshez, 
illetve a Holding Zrt. tőkeemelésére utólagos Közgyűlési jóváhagyás? Ezt azért kérdezte, mert 
a vagyonrendelet értelmében átruházott hatáskörben hozott hatáskörben a polgármester 
jogköre. A Honvéd utcai aluljáró felújításának 41 millió Ft összegét 4 millióval kellett 
megemelni. Ezt, ha tervezési hibából ered, megtéríti-e a kivitelező? A Léva u.-Léva köz sarkán 
található dühöngő területével mi a cél? Itt 15,2 millió szerepel a költségvetésben. Deseda kilátó 
rekonstrukciójára pótigényként 9 millió szerepel. 7 éve épült a kilátó. Van-e valami 
konstrukciós hiba, hogy csak a tervezés kerül ennyibe, menyi lesz ennek a várható költsége?  
Ismételten feltette azt a kérdést, hogy a két ülés közötti időszakban a halaszthatatlan ügyekben 
felsorolt polgármesteri döntéseknél tervezési, gyalogátkelőhely létesítési, Dorottya ház 
koncepcióterv mennyiben halaszthatatlanok? A kulturális intézmények kiesésénél sikerült-e a 
színháznál minden előadást pótolni, ami elmaradt? 

 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy tervezi a Vár parkban az idegennyelvű 
információs táblák kihelyezését. A biomassza üzem faaprítékos fűtésével kapcsolatos kérdésre 
tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg klímavédelmi bírságot fizet a távfűtőüzem azért, mert 
gázzal kerül előállításra a melegvíz, a fűtés és a széndioxid kibocsátás miatt bírságot kell fizetni. 
Ez 140 millió forint körüli összeg, amit már most kell fizetni. A faaprítékos tüzelés megújuló 
energiának számít, és nem kell bírságot fizetni utána. Ha részben is, de megújuló energiával 
lesz biztosítva a fűtés és a melegvíz. A megújuló energiával való fűtés széndioxid kibocsátása 
jóval alacsonyabb, mint a gázé. Az üvegházhatás szempontjából a széndioxid kibocsátás kerül 
csökkentésre. Körülbelül 7-8 éve képviselő úr is támogatta, hogy a volt Füredi laktanya helyén 
egy nagyobb biogáz üzem épüljön. Akkor nem sikerült. Készült egy geotermikus energia 
használatával kapcsolatos tanulmány, amelyben nem voltak jó hírek. Most 10 millió forintért 
készült egy új tanulmány. A 15 MW-os fűtőmű nem tudja kiváltani teljes mértékben a gázt és 
ezért kell elindulni egy másik úton is, amit a magyarországi zöld szervezetek támogatnak. A 
Sefag-nál keletkezett faaprítékot hasznosítanák erre a célra. Az, hogy az Európai Unió hogy fog 
dönteni, azt nem tudja, a tudósok véleményét veszi alapul. Reméli, hogy egy hónapon belül 
választ kap, és a feltételes közbeszerzési pályázat nem marad feltételes és meg lehet bízni a 
kivitelezőt. A kérelem bent van, bizakodik, hogy meg lesz a döntés is.  
Két dolgot szeretne megtenni, hogy a legegészségesebbek legyenek a kaposváriak, a 
legkevesebbet kelljen orvoshoz járniuk, és magukra figyelve megelőzhessék a betegségeket. Ez 
mindenkinek a saját maga dolga és felelőssége. De ha már gyógykezelésre szorul, akkor olyan 
körülmények között kapja meg a gyógykezelést például a háziorvosi rendelőben, amelyek közül 
mindegyik fel van újítva. A háziorvosi rendelők felújítása már folyik, a következő Európai 
Uniós ciklusban az összes háziorvosi rendelőt szeretné felújítani. Ha már kórházi ellátásra 
szorul valaki, akkor az a célja, hogy az egyik legkorszerűbb körülmények között kaphassa meg 
az ellátást. Ez véleménye szerint a kaposvári kórházban biztosított. Azért küzdeni fog, hogy a 
várólisták rövidebbek legyenek és a leghatékonyabb munkát tudják végezni a szakemberek.  
A Vár parkban nagyon hosszú hibalistát állítottak össze a kollegái, azt a kivitelezőnek javítania 
kell. A Városligetben a rágcsálóirtás folyamatban van. 4 csapdát raktak ki, reméli, hogy 
eredményes lesz.  
Átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyző úrnak a többi kérdés megválaszolása érdekében. 
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Liget Otthon védelme kiemelt feladat volt, és óriási 
figyelmet fordítottak az ott dolgozók. Akiknek volt hozzátartozója az otthonban, tudja, hogy 
mennyire szigorú volt a kapcsolattartás. Az otthonápolási szolgálatra is ugyanez vonatkozott. 
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Ha pontos számokat kér képviselő úr, írásban eljuttatja részére, miután bekérte az adatokat. Az, 
hogy ki kit fertőzött meg, nem menne bele, mert szerinte boszorkányüldözés és nincs értelme.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetésben bent van, hogy a pénzeket mire 
költötte az Önkormányzat. Kérte Szirják Imréné igazgatót, hogy válaszoljon a Honvéd u-i 
aluljáróval, Deseda kilátóval kapcsolatos kérdésre. Egyébként az építőanyag árak emelkedése 
miatt minden beruházás sokkal többe kerül.  Léva u-i dühöngővel kapcsolatban rend lett, a 
sorsáról képviselő asszonyt kérdezze, mit szeretnének a lakók. A halaszthatatlan ügy azért 
halaszthatatlan, hogy minél előbb meg lehessen valósítani például a tervezést, hogy pályázni 
lehessen.  
 
Szirják Imréné igazgató a Honvéd u-i aluljáró áremelkedését nem az áremelkedésre és 
tervezési hibára vezette vissza, mivel átalányáras szerződés kötődött, hanem előre nem látható 
műszaki probléma adódott, amit senki nem tudott előre tervezni. Ez az oka annak, hogy az 
aluljáró ennyivel többe került. A lépcső felbontása után derült ki a szerkezeti hiányosság, amit 
a vállalkozónak pótolnia kellett. A kilátóval kapcsolatban elmondta, hogy nem a tervezés, 
hanem a kivitelezés kerül ennyibe. A tervet az eredeti tervezővel csináltatták, megerősített terv 
készült most. A hiányosságok a szélsőséges időjárás miatt, valamint rongálásból adódtak, 
hiányoztak csavarok, szerkezeti elemek. Most másfajta megoldással próbálják biztonságosabbá 
tenni a kilátót.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Nagy Attila tanácsnok köszönetét fejezte ki a 67-es úttal kapcsolatos Kaposfüredet érintő 
gyors intézkedés miatt. Úgy gondolja, hogy ezekkel az intézkedésekkel megnyugtatóan 
biztonságosabb lett a gyalogos közlekedés a diákoknak az iskolába, óvodába járás.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványban ismét javasolta a tesztelési 
keretet. A második hullám indulásakor tavaly szeptemberben tette ezt a javaslatot. A tegnapi 
adatok szerint napi 500 feletti az új fertőzöttek száma, 400 felett a kórházban ápolt fertőzöttek 
száma. A tesztelési arány száma 3,5%-ra nőtt, ez pár hete 0,9% alatt volt. Bécs tesztel, maszk 
használatot írt elő, Temesvár szintén, és ezt azért teszik, hogy védjék a kórházi kapacitásokat. 
Ez valamennyi beteg érdeke, hiszen a 2. és 3. hullámban nehezebben jutottak hozzá a betegek 
a kórházi ellátáshoz. Tavaly egy név szerinti szavazáson 5 képviselő támogatta, 13 elutasította 
ezt az indítványt. Ismét név szerinti szavazást kért volna, de egy képviselő beteget jelentett és 
nem tudott eljönni. A júniusi interpellációra Polgármester úr nem adott választ, így sem a 
kórházban ápoltak, sem az elhunytak számára nem válaszolt. Az interpellációs válaszában 
jelezte, hogy a Városházán van az adat a halottvizsgálati lapok miatt, ezért a következő 
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy több, mint 600-an kerültek kórházi ellátásra és 333-an 
elhunytak. Augusztusban ismét feltette a kérdést, akkor 967 volt a szám. Abban igaza van, hogy 
a több mint 600 a 967 is.  Korábban a polgármester azt mondta, hogy nem tesztelünk, pénzt 
adunk a kórházak és a kórház tesztel. Dehogynem tesztel, csak két hónapos késéssel jelentette 
be november 22-én, hogy tesztelési sorozatot indít az önkormányzat, s hogy a védőnők vettek 
részt ebben a tesztelésben, akiknek köszönte munkáját ezúton is. A szűréseknek és 
teszteléseknek az a célja, hogy a járványgörbéket el lehessen laposítani és a kórházi 
kapacitásokat meg lehessen védeni.  
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Javaslatot tett az előterjesztés 6.) határozati pontjához. Azt az ellentmondást szeretné feloldani, 
amit Polgármester úr az előterjesztésben írt, hogy átruházott hatáskörben hozott döntésről kéri 
a Közgyűlés döntését. Javasolta, hogy a tájékoztatás szó szerepeljen, ne a tudomásulvétel, csak 
tájékoztatta a testületet. Akkor dönthetne a testület, ha ezt az átruházott hatáskört visszavonta 
volna.  

Felder Frigyes képviselő „Köszönöm a szót tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem 
akarok igazságtalan lenni, mert küzdelmes év van az egészségügy mögött és nem lenne 
tisztességes számon kérnem konkrét dolgokat, de a várólistákkal kapcsolatban hangozzék el 
egy-két adat. Szemészeti vizsgálatra 9 hónap a várólista, fül-orr-gégészeten a lista 2 hónap, 
urológiára fél év, gyermekortopédiára fél év, vérvételre három hét, stabil járásos kontrollra fél 
év, tüdőszűrű három hét, hasi ultrahang 2-3 hónap, térdprotézis kettő év, csípőprotézis 
beavatkozástól függően 2-4 év. Én azt gondolom, hogy ezek borzasztó számok. Polgármester 
úr mondta a válaszában, hogy küzdeni fog érte. Most van miért küzdeni. Valóban fontos a 
prevenció és a megelőzés, ebben teljesen egyetértek Polgármester úrral, viszont nem lehet 
ezeket a beavatkozásokat, ezeket a várólistákat így hagyni. Más városokban meg tudták ezt 
oldani, küzdenek érte, itt is meg kell ezt tenni.  
A Vár park. A Vár park tekintetében láttam, hogy fel vannak szerelve a kamerák nagyon 
helyesen, azonban ha ennek a parknak sem lesz gazdája, akkor ugyanarra a sorsra fog jutni, 
mint az összes többi. Elkezd folyamatosan leromlani, lepusztulni. Így mindenképpen én azt 
várom el, hogy intézkedés legyen és az összes parknak legyen gazdája, legyen felügyelője akár 
kamerás, akár pedig egy közterületes, aki ezt folyamatosan figyeli.  
A városligeti rágcsálók problémája, mondta, hogy ki fogják irtani, hát ezt örömmel hallom. Egy 
éves, vagy már másfél éves ez a probléma, én ezt figyelemmel fogom kísérni, hogy ez mikor 
fog megtörténni, mert ugye ezt a Városligetet több ezer kaposvári használja minden nap. Súlyos 
probléma ez. És végezetül Polgármester úr említette, hogy Európa Zöld Város díjat kapott 
Kaposvár. Én ehhez gratulálok, de azt azért ne felejtsük el, és az azért így egymás között 
hangozzék el, hogy ahol a tömegközlekedési járatok számát 42%-kal csökkentik, az nem zöld 
város. Köszönöm.”  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok donneri képviselőként fontosnak tartott szót kérni. Sokszor 
megkapta azt a megjegyzést, hogy nem készül semmi, bezzeg a belvárosban, Kossuth téren, 
sétáló utcán igen. Megcáfolta a feltevéseket, mivel ilyen sok út- és járdafelújítás nem történt, 
mint az idei évben. Maros utcai, Duna utcai, Kálvária utcai járda, Lonkai szakaszon egy teljesen 
vadonatúj járdaszakasz épült, Hegyalja utcai járdafelújítás történt. Még sok feladat van, de ezek 
10-20 évenként mindig előjönnek, mivel ennyi az élettartama egy-egy infrastrukturális 
beruházásnak. Tájékoztatta jelenlevőket és a nézőket, hogy a mai napon fél ötkor a Jókai 
ligetben lakossági fórum lesz Donner jövőjéről, kérte a donnerieket, hogy vegyenek részt rajta. 
Megjegyezte, hogy nem érti, mi köze van a költségvetéshez a kórházi várólistáknak. Látszik, 
hogy elkezdődött a választási kampány.  
 
Kárpáti Tímea tanácsnok a Léva utcára reagálva elmondta, már régen nem dühöngőnek 
nevezik a területet, kihasználatlanság miatt. Sokat beszélgetett az ottlakókkal, hogy mit 
szeretnének ott. Arra jutottak, hogy bármi lehet ott, de nyugalmat szeretnének. A kerítést el 
kellett bontani, mert életveszélyes volt már. Park kerül kialakításra padok nélkül, hogy minél 
nyugalmasabb legyen. Középen világítótesttel, és keresztül fog vezetni egy út, hogy ne kelljen 
sövényszerűen kijárni azt. Felhívta a figyelmét mindenkinek, Felder képviselő úrnak is, hogy a 
közterületeknek, közparkoknak minden városlakó a gazdája, nem csak a várostól kell elvárni, 
hogy gazdája legyen.  
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Felder Frigyes képviselő „kettő hozzászólást, vagy nem tudom mit kaptam. Az egyik 
képviselő kérdésére válaszolva… 
 

Szita Károly polgármester elvette a szót Felder Frigyes képviselőtől azzal az indokkal, hogy 
nem közmeghallgatás van és főleg ez a napirend nem az. Kérte a képviselőket, hogy vagy ehhez 
a napirendhez szóljanak hozzá, vagy teremtsenek más fórumot akár a szakmainak vélt, vagy 
politikai véleményük kinyilvánítására. 
 
Perlaki József tanácsnok elmondta, hogy annak ellenére, hogy a város költségvetése a Covid 
járvány miatt átrendeződött, a kecelhegyi városban sok beruházás valósult meg. A 
klímaváltozás miatt rengeteg villámárvíz keletkezik, ami lezúdulva elmossa a partoldalt. Ennek 
a megakadályozására két beruházás valósult meg, az egyik a kecelhegyi lépcső a víztorony 
mellett, ami nemcsak a lakók városba jutását rövidítette le, hanem a mostani csapadék is 
megmutatta, hogy sikeres volt a beruházás. Több járdaépítés is megvalósult még. Személyes 
megjegyzést tett arról, méltatlannak tartja, hogy a halottak számával játszanak, beszélnek róla. 
Méltatlan azokkal szemben, akik benne dolgoztak, és mindent megtettek azért, hogy száz év 
óta egy világjárványban helytálljanak.  
 
Pintér Attila képviselő a biomassza fűtőművel kapcsolatban elmondta, hogy 2017-ben nyerte 
el a város a pályázatot és 733 millió forint értékű támogatást kaptak a város és valóban 
egyhangúlag fogadta el akkor a Közgyűlés. Azóta némileg változott a hozzáállása az Európai 
Uniónak. Polgármester úr felhívta a figyelmet arra, hogy elsősorban a tudósokra kíván 
hagyatkozni, nem pedig az Unióra vagy a biomasszában érdekelt vállalkozásokra. De 
valószínűleg a Polgármester úr is tudja, hogy 2020-ban az Európai Akadémiák Tudományos 
Tanácsadó Testülete nyílt levélben fordult az Unióhoz, hogy módosítsa az irányelveit a 
biomassza felhasználásával kapcsolatban. Ez az új irányelv elkészült a nyár elején, amely 
tartalmazza, hogy az Európai Unió milyen módon kívánja preferálni a biomassza tüzelést és 
felhasználást. Az irányelv tudomása szerint azt, hogy jelen esetben a faaprítéknak fenntartható 
gazdaságból kell származnia. Mindenki tudja, hogy az Unióban több ország is szeretné ezt az 
energiát használni. Kérdése volt, hogy mikor várható az a döntés, amely lehetővé teszi a 
biomassza fűtőmű létesítését, mert a sajtóban az volt olvasható, hogy 2022 év vége a 
megvalósulás időpontja? Kérte, – mivel van lakossági kételkedés a biomassza, faaprítékos 
tüzelés használatát illetően – hogy a kommunikáció egyértelműbb legyen, és ha vannak 
kételyek, akkor próbálják meg úgy megoldani a problémákat, hogy ne okozzon kételyeket a 
város lakosságában ennek az energiahordozónak a használata. Fontos lenne, ha ebben nyílt és 
őszinte kommunikáció lenne a város lakóival, főleg annak a városrésznek a lakóival, akik 
használni fogják ezt a megújuló energiát a távfűtésben, vagy közel laknak a fűtőműhöz. 
 
Torma János tanácsnok örömmel látta, hogy a Kinizsi lakótelephez bevezető járda, és a 
Füredi úton levő járda felújítását tartalmazza költségvetés. Bízik benne, hogy az idei évben el 
tud készülni. A közel 10 milliós vírusszakértő országában ő a virológusok, tudósok, az operatív 
törzs véleményét tartja mérvadónak, és szerinte mivel a kórházba kerülők 95%-a oltaltan, az 
oltás adná meg a kellő védettséget. A Népjóléti Bizottság is foglalkozott az elmúlt másfél év 
történéseivel kötetlen beszélgetés alkalmával és meggyőződhettek róla, hogy a város mennyi 
mindent tett. Mindenki munkáját megköszönte. Valóban kevés a közcélúak száma, Kárpáti 
képviselő asszonnyal is egyetért, hogy a városlakók ne szemeteljenek, de ennek ellenére 
nagyobb figyelmet szeretne kérni a város tisztaságára a közeljövőben.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte Nadrai képviselő 
urat, hogy vett-e fel védőoltást.  
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dr. Nadrai Norbert József képviselő nem válaszolt a kérdésre, mivel ez szenzitív adat, 
személyes beszélgetés alkalmával hajlandó elárulni Polgármester úrnak.  
 
Szita Károly polgármester bocsánatot kért a képviselőtől, hogy indiszkrét kérdést tett fel. Ő 
az oltásban hisz, nem a tesztekben, ezért buzdít mindenkit, hogy oltassák be magukat. Szerinte 
közügy, hogy egy polgármester, egy képviselő beoltatja-e magát, mert ezt tartja jó példának. 
Kortól függetlenül mindenkit arra buzdít, vegyék fel az oltást, mert azt látja, hogy csak ez ad 
kellő védettséget.  
A kórháztól meg fogja kérdezni, hogy tényleg rosszul áll-e a kórház a várólistákat illetően és 
ha igen, akkor meg fogja kérdezni, hogy mit tesznek a helyzet javítása érdekében. Több, mint 
200 millió forint út- és járdafelújítás volt csak a Donnerben. Nem ad garanciát arra, hogy a még 
visszalevő Bartók Béla utca Táncsics utca csatlakozásáig elkészül, de szeretné. Ez 114 millió 
forintos munka. A befejezési határideje következő évben lesz. Perlaki képviselő úr véleményét 
osztva elmondta, hogy a kecelhegyi lépcsőt már nagyon régen kérték a lakók, érezze saját 
sikerének, hogy ez megvalósulhatott. Egyetért képviselő úrral, hogy garancia kell a biomassza 
erőműben hasznosítható anyagokhoz és csak teljes tájékoztatás mellett szabad megvalósítani 
az erőművet. Az erőmű elkészültének 2022 év végi időpontját el lehet felejteni, nem lesz kész 
addigra. Torma képviselő úr kéréseinek egy részét nem tudták betenni a költségvetésbe sajnos, 
mert nem fért bele. 
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak dr. Nadrai Norbert József képviselő úr módosító 
indítványáról.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5211   Száma: 21.09.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a módosító indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 26,67 22,22 
Nem 11 73,33 61,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 5212   Száma: 21.09.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93,33 77,77 
Nem 1 6,67 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

39/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
3.) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a KOMETA 99 Zrt új részvények zártkörű forgalomba 

hozatalával tervezett alaptőke-emelés tekintetében, mint a tőkeemeléssel érintett 
részvényfajta részvényese hozzájárul az alaptőke-emeléshez. Nyilatkozik továbbá, hogy a 
KOMETA 99 Zrt. új részvények zártkörű forgalomba hozatalával tervezett alaptőke-emelése 
tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:297.§ (2) bekezdése 
alapján gyakorolható részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogról lemond. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 31.  
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4.) A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a KOMETA 99 Zrt. új részvényeinek keletkeztetése 
tekintetében a következő részvények átvételére előzetes kötelezettséget vállal: 26.499 db 
10.000,- Ft névértékű és azonos kibocsátási értékű B részvénysorozatú törzsrészvény; és 1 
db, 10.000,- Ft névértékű és azonos kibocsátási értékű, B részvénysorozatú likvidációs és 
hozamelsőbbségi részvény. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 31.  
 

5.) A Közgyűlés a KOMETA 99 Zrt új részvények zártkörű forgalomba hozatalával tervezett 
alaptőke-emelés tekintetében kötelezettséget vállal arra, hogy megtesz minden szükséges 
lépést és elkészít minden szükséges dokumentumot a részvények átalakításához. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 31.  

 

6.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt (cégjegyzékszám: 14-10-300273) 1/2021.(III.08.), 
valamint az 5/2021.(VII.06.) számú alapítói határozatát (1. számú függelék) jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
7.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2016/2017-es TAO 

pályázata keretében megvalósuló csapadékvz gyűjtő tartály beszereléséhez, valamint 
műfüves grundpálya alapjának elkészítéséhez és a 2018/2019-es TAO pályázata keretében 
a Puskin utcai létesítmény pályavilágításának megvalósításához szükséges önerőként 
legfeljebb 26.032.875 Ft önkormányzati forrást biztosít a 2021. évi költségvetés 
felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére.  

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                   2021. december 31. 
 

8.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. kiemelt sportszervezet részére jóváhagyott 
támogatásról szóló 27/2021. (VI.23.) önkormányzati határozat 7. pontját visszavonja.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2021. szeptember 30. 
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9.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlás sportszervezet részére az NBI-es férfi 
vízilabda csapat versenyeztetésére 2021. év őszi időszak alap működési támogatásaként 
20.700.000 Ft-ot biztosít utánpótlás jogcímen. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2021. október 31. 
 

10.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére az NBI-es férfi vízilabda csapat 
versenyeztetésére a 2022. I. félévben eredményességi támogatásként 20.700.000 Ft-ot 
biztosít az alábbi eredményességi feltételek teljeülése esetén. 

 
 
 

Kritériumok a KVK Kft. részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

OB I 1–8.: 150% 
OB I 9–12.: 100% 

OB I 13.*: 50% 
OB I 14.: 0% 

Nézőszám  
(50%) 

350– : 150% 
250–349: 100% 

150–249: 50% 
0–149: 0% 

 *sikeres osztályozóval 
 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés) 

 
11.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2021/2022-es bajnoki időszak TAO 

pályázat önerejének és működési kiadásainak biztosítása érdekében 2021. II. félévre 1.344 
e Ft támogatást hagy jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési 
rendeletében 2022. I. félévre további 1.344 e Ft támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. december 31. (2021. évi támogatás) 
Határidő:  2022. február 28. (2022. évi támogatás) 

 
12.) A Közgyűlés a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére a 30/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 2. pontjával jóváhagyott kölcsön 
összegét 10.000 e Ft-ra módosítja.   

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. október 31. 
 



20 

 

13.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Kaposvári 
Sportközpont és Sportiskola között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 3. számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Fekete Ádám igazgató 

Határidő:  2021. október 31. 
 

14.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Kaposvári 
Szociális Központ között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítását jelen előterjesztés 4. számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Turnár Jánosné igazgató 
Határidő:  2021. október 31. 

 
15.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

részére a „Somogyország vadászati kincsei” című kiállításhoz 5 éves határozott időtartamra 
1 fő kiállításőr álláshelyet létesít 2021. október 1-től, melynek pénzügyi fedezetét az 
Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete biztosítja a Múzeum 
és a Vadászkamara között létrejött Együttműködési megállapodás alapján 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2021. október 1. 
 

16.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
részére 2021. október 1-től 1 fő 4 órás karbantartó, udvaros álláshelyet létesít, melynek 
pénzügyi fedezete 2021 évben az intézmény üres álláshelyein képződött bérmaradvány 
terhére rendelkezésre áll.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2021. október 1. 
 

17.) A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a 121/2019.(XI.28.) 
önkormányzati határozat 18.) pontja alapján adminisztratív és technikai feladatok ellátása 
érdekében legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású, megváltozott munkaképességű személy 
határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 3 álláshely betöltésének határidejét 2022. 
november 30.-ra módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2022. november 30. 
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18.) A Közgyűlés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére a 3 fő 4 órás 

megváltozott munkaképességű személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 1,5 
álláshely betöltésének határidejét 2022. november 30-ra módosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2022. november 30. 
 

19.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
2021. október 1-től 2023. március 31.-ig 3 álláshelyet létesít az Agórában létrehozott 
Digitális Élményközpont működtetési feladataira.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. október 1. 

 
20.) A Közgyűlés az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projektben konzorciumi 
partnerként résztvevő intézmények részére átadásra került tabletek kapcsán az Oktatási 
Hivatal, az Önkormányzat és az adott intézmény között létrejött az előterjesztés 5. számú 
függeléke szerinti háromoldalú Haszonkölcsön szerződéseket jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

 
21.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az 1967/2013.(XII.17.). Korm. határozat és az 

1826/2014.(XII.23.) Korm. határozat alapján kapott központi támogatások elszámolása 
kapcsán előírt visszafizetési kötelezettség és kamatai 177.135.846 Ft pénzügyi fedezetének 
biztosítása érdekében pályázatot nyújt be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5 Helyi önkormányzatok rendkívüli 
támogatásai keretre. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. szeptember 30. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 
 

22.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Kaposvári Campusán 2021/2022-es tanévben gépészmérnök és villamosmérnök szakon 
felvételt nyert hallgatók részére az oktatás technikai feltételeinek biztosítása érdekében 
informatikai eszközt (laptop, iPad) biztosít a képzés idejére az Szja törvény 3 §. 27. pontjára 
tekintettel. A Közgyűlés az informatikai eszközök beszerzéséhez 7 millió Ft forrást biztosít 
a költségvetési rendelet felhalmozási tartalék kerete terhére, és felhatalmazza a 
Polgármestert az informatikai eszközök átadásával és a használatával kapcsolatos 
szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. november 30. 
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23.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület 
részére 27.500 e Ft kamatmentes kölcsönt biztosít 2022. március 31-i visszafizetési 
határidővel a 2021. évi költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére.  

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:         Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                   2021. október 31. 

                                       2022. március 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5213   Száma: 21.09.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80,00 66,66 
Nem 1 6,67 5,56 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2021.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet elfogadása valamennyi 
kaposvári ételallergiában szenvedő rászoruló éves szinten 30 ezer forint támogatásra lesz 
jogosult abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó kedvezményét nem tudja ezzel 
kapcsolatosan érvényesíteni. A rendelet eddig a 18. életévét be nem töltöttekre vonatkozott, itt 
a támogatottak körét egészítik ki.  
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Szita Károly polgármester köszönetet mondott Sovány Tamásné Varga Anita irodavezetőnek 
és munkatársainak az előterjesztés elkészítése kapcsán.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése, hogy a jövedelemhatár feletti rászorulók 
esetében méltányossági körben nyújt e támogatást az önkormányzat? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy nem jövedelemhatárt nézik, rászorulók 
kaphatják. A válasza igen.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte a polgármester válaszát. Kérdését azért 
tette fel, mert rendeletmódosítás esetén a kaposváriak nem látják egészében a szociális 
rendeletet és a rendelet végén szerepel ez a méltányossági jogkör. Arra buzdítja őket, hogy 
nyugodtan forduljanak a Városházához.  Az önkormányzatiság lényege a felelősségvállalás. A 
2018.évi kampányában egy hölgy írt neki egy bejegyzést, amiben írta, hogy nyugdíjba vonult 
és korábban 84 eFt SZJA kedvezményt kapott, és ettől elesett. Mintaszerűen Kaposvár most 
ahhoz adja támogatását, hogy amíg állami szerepvállalás nem történik meg, 30 ezer forintot 
lehet adni egy évben, addig is tud segíteni. 2022. január 1. napján lép hatályba ez a szabályozás.  
Köszönetét fejezte ki a Népjóléti Bizottságnak, hogy a 2020-as javaslatát a bizottság felvette 
napirendjei közé a veszélyhelyzet ideje alatt és így kerül tárgyalásra. Nagyon alapos 
előterjesztés készült, melyért köszönetet mondott Sovány Tamásné Varga Anita szociális 
irodavezetőnek. Kérte a jelenlévő sajtó képviselőit, hogy a tájékoztatást adják meg a városlakók 
részére.  
 
Torma János tanácsnok megköszönte jegyző úr tájékoztatását és elmondta, hogy Kaposvár 
szociális ellátó rendszere példaértékű, mint a gyógyszertámogatás, buszbérletek, különböző 
ösztöndíjak tekintetében. A települési támogatások egyike egészülne most ki, bővülne, hiszen 
az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a 18 év alattiakon kívül a szociálisan rászorulók is 
részesülhessenek ebben a támogatásban. A táplálékallergiában küzdő nyugdíjasokra gondoltak, 
hiszen ők nem tudják érvényesíteni az adókedvezményt. Ez az előterjesztés azokra is 
vonatkozna, akiknek van jövedelmük, de nem olyan, ami adóköteles. Kibővül még az 
előterjesztés azzal is, hogy nemcsak a gluténérzékenyek kaphatják ezt a támogatást, hanem 
valamennyi táplálékérzékenységgel küzdő kaposvári. A Népjóléti Bizottság kérésére készült ez 
az előterjesztés és a bizottsági ülésen is elmondta köszönetét a jól kidolgozott előterjesztésért a 
Szociális Iroda dolgozóinak. A bizottság hozott is egy határozati javaslatot ezzel kapcsolatban.  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint nem kellene határozatot hozni, mert 
helytelennek tartja. Így bármelyik vezető kaphatna dicséretet.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5214   Száma: 21.09.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 09:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a Népjóléti és Jogi Bizottság által kezdeményezett határozati javaslatról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 6 40,00 33,33 
Nem 5 33,33 27,78 
Tartózkodik 4 26,67 22,22 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5215   Száma: 21.09.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 09:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2021.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----3. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben a képviselői díjakról van szó.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő Polgármester úrhoz tenné fel a kérdéseket, mivel ő az 
előterjesztő. Mi volt az oka, hogy a képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő szabályozást 
terjesztett be az alakuló ülésen, szakítva a töretlen 30 éves közgyűlési gyakorlattal, a minden 
tiszteletdíj esetén arányos változtatással? Miért szegte meg azt a töretlen 30 éves közgyűlési 
gyakorlatot, hogy a tanácsnoki helyek elosztásakor, a nem a közgyűlési többséghez tartozó 
képviselőktől kér javaslatot az Ön által önkényesen lecsökkentett egy bizottsági elnöki feladat 
ellátásához? Mi volt a célja azzal, hogy a legfiatalabb képviselőt eszközül használta és 
tapasztalatlanságát kihasználva a többségi képviselők privilegizált sorába emelte, aki ezt a 
jogegyenlőségi sértést meg is szavazta? Mi alapján változtatta meg az előterjesztő a képviselői 
jogegyenlőséget súlyosan sértő alakuló ülésen beterjesztett szabályozást? Miért nem vette 
figyelembe az alakuló ülésen tett képviselői figyelmeztetést? Ez vonatkozott a kihirdetés 
dátumára, mint Alkotmánybírósági követelményre. A képviselői jogegyenlőséget súlyosan 
sértő szabályozás módosítására tett javaslatot a 2020. évi költségvetés során próbálta 
helyretenni, amikor indítványt tett ennek a helyrehozatalára. Miért javasolta elutasítani a 
többségi képviselőknek ezt a javaslatot? Miért szavaztatott a név szerinti szavazási indítványról 
ekkora költségvetési módosításnál – ez egy kisebbségi védelmi szabály, tehát nem lehet róla 
szavazni - és miért nem tett eleget annak a szavazási eredmény ismeretében? Jelenlegi 
javaslatában a képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő szabályozást miért nem orvosolja 
átmeneti rendelkezés megalkotásával, hiszen a két éve benyújtott szabályozásával rögzíti? 
 
Szita Károly polgármester átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyzőnek, mivel a jog rejtelmeihez 
nem ért.   
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az előbbi kérdéseket képviselő úr már a jogi bizottság 
ülésén is feltette és ugyanazokat a válaszokat tudja megadni rájuk. Az októberi közgyűlésen 
14.15 perces határidővel kellett volna elfogadniuk a szervezeti és működési szabályzatot, ezzel 
szemben a szavazásra 14 óra 16 perckor került sor. A rendelet kihirdetési záradékán 14 óra 15 
perc szerepelt a helyes időnek. Lehet, hogy a jegyzői órát nem egyeztették a számítógépes 
órával és ez az egy perc különbség ebből adódott. Ami a bizottsági díjakkal kapcsolatos azzal 
Képviselő úr fordult az Alapvető Jogok Biztosához és támadta meg az önkormányzati 
határozatot arra hivatkozással, hogy különböző módon került megemelésre a díj.  
 
Szita Károly polgármester szerint azért támadta meg a Képviselő úr, hogy magasabb legyen 
a tiszteletdíja.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az alkotmánybírósági határozat azt is kimondja, hogy 
azonos mértékű díjazást kell biztosítani a képviselőknek, akik bizottságokba részt vesznek, és 
a nem képviselő tagoknak is. Ennek a szabályozásnak 2001. óta nem felelt meg a szervezeti és 
működési szabályzat. Most ezzel a módosítással ennek is megfelel.  
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-----Hozzászólások----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy legyen a kérdés egyértelmű. 
Polgármester úr ezt az előterjesztést nem terjesztette volna be, hogyha az alapvető jogok biztosa 
levélben nem fordult a Kormányhivatal vezetőjéhez, hogy elmulasztotta kötelességét és a 
rendelet felülvizsgálatát nem végezte el két éven keresztül, illetve ha nem tudná az 
aránytalansági szabályt, hiszen tisztában volt vele, akkor most erre nem tett volna módosítást.  
Szerénységet fejezett ki, hogy nem ért a jog rejtelmeihez, de elmondta, hogy a 
jogásztársadalomban is megállná a helyét, megfelelően átlátta és ő maga tette azt a javaslatát. 
Ha majd a polgármester leköszön, akkor nem lehet a nyakába akasztani ezt az ügyet. A 
képviselőtestületnek időbeli korlát nélkül kötelezettsége lesz, a közjogi érvénytelenségben 
szenvedő szabály esetén, hogy a Kúria ezt semmisítse meg. Ez azt jelenti az Önök szintjén, akik 
szavazattal fognak most bírni, akiknek felemelték 30%-kal a tiszteletdíjukat, azok a 23 hónapra 
vonatkozóan jogosulatlanul vették fel az emelés mértékét, ez 1,3 millió forint, ezt kell 
személyenként visszafizetni. Ez a harmadik próbálkozása, hogy jogilag helyre tegyék ezt a 
kérdést. Az előterjesztése A változata azt jelenti, hogy mindenkinek egyformán emelkedik, a B 
változat, hogy senki nem, tehát együtt sírunk, együtt nevetünk. Polgármester úr, ami 
megjegyzést tesz a pulpitusról méltánytalan olyan szempontból, hogy ő az előterjesztő, nem 
passzolhatja át a jegyző úrra a válaszadást, a másik, meg hogy Képviselő úr a tiszteletdíjával 
mit akar tenni. Ez egy normatív szabályozás, nem a saját tiszteletdíját nézi, végzi a dolgát és ha 
törvénysértést tapasztal, akkor szól. Azért fordult az Alapvető Jogok Biztosához, mert a 
Kormányhivatal nem tette ezt meg. Felhívta figyelmüket az eskü szövegére:”… a 
jogszabályokat megtartom...” 
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy ez egy érvényes rendelet, csak akkor érvénytelen, ha 
a Kúria megállapítja. Ebből kifolyólag visszafizetési kötelezettsége senkinek nincsen, ezért 
nem lehet olyan átmeneti rendelkezést alkalmazni, amit Képviselő úr előterjesztett. Mindenki 
érvényes rendelkezés alapján vette fel a bizottsági tiszteletdíjat.  
 
 
Szita Károly polgármester a leköszönős megjegyzésre válaszolta, hogy ezt a keresztet még 
sokáig fogja cipelni. Kérte a képviselőket, hogy a képviselői rendeletmódosítás „A”, utána a 
„B” változatáról szavazzanak, végezetül az előterjesztői változatról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5216   Száma: 21.09.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a képviselői rendeletmódosítás „A” változatáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 14,29 11,11 
Nem 12 85,71 66,66 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5217   Száma: 21.09.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a képviselői rendeletmódosítás „B” változatáról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 26,67 22,22 
Nem 11 73,33 61,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5218   Száma: 21.09.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosítás előterjesztői változatáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73,34 61,11 
Nem 2 13,33 11,11 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2021.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
névváltoztatásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Köszöni az óvoda dolgozóinak, szülőknek, hogy Fésűs 
Éva Kossuth-díjas írónő nevét felveszik. Azt javasolta, hogy minél több Fésűs Éva mesét 
mondjanak ebben az óvodában, minél több feldolgozást láthassanak az óvodában, hiszen 
nagyon érdekes és tanulságos mesékről van szó. Személyes kedvence A Palacsintás király című 
mese, amiből tv változat is készült. Néhány kulcs mondatát érdemes felidézni a mesejátéknak, 
hogy ne legyen olyan száraz a Közgyűlés. Eltitkolni a valót: „Az ország zsírja, kalácsa, a fő, 
hogy senki se lássa.” Tékozlás: „Van itt még sült az ebédből, a nép jól lakna feléből.” 
Talpnyalók: „De surran a sok mihaszna, kikbe bízott a gazda. Tíz tolvaj jut egy igazra!” 
Protekció: „Zsák, zsák, zsák feneketlen zsák, zsák, zsák, zsák ez a rokonság.” A kapzsiság: 
”Lapockáné szoknyaránca olyan mintha menne táncba szép szélesre vasalta, ha, ha, ha három 
kosár meg egy véka el is férnek alatta. Még, még, még hol a maradék, még, még, még soha 
nem elég.” Egy pozitívum is hangozzék el. A jó gazda gondossága: „Ma mennyasszony, holnap 
asszony, holnapután jó gazdasszony belenéz a nagyfazékba, bödönbe, bödönbe véget vet a 
tékozlásnak örökre, örökre.” Példa legyen mindannyiuknak Fésűs Éva. 
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 Kérte, hogy igennel szavazzanak a napirendről, valamint megemlítette, hogy az óvodában az 
írónő szobrának elhelyezéséről is ugyanitt szavazhatnának, mert összetartozik. Megköszönte 
Szép Tamás tanácsnoknak, hogy annak idején úgy módosították az SZMSZ-t, hogy 3+1 perc 
hozzászólást kérhetnek a képviselők.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, a köznevelési bizottság maximálisan támogatta, hogy 
az óvoda felveszi az írónő nevét. Reményét fejezte ki, hogy a Fésűs Éva Keleti temetőben levő 
sírja egy Kossuth díjashoz méltó állapotba fog kerülni.  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a Képviselő urat, hogy felveszik a kapcsolatot a sírokat 
gondozó alapítvánnyal. Amikor háromszor felterjesztette Fésűs Éva nénit a Kossuth díjra sokat 
beszélgetett vele, és ő azt a családmodellt szentesíti meg meséivel, amely számára nagyon 
fontos, hogy a fiú a fiú, a lány meg a lány. Ilyen üzenetei is vannak a meséinek. Kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5219   Száma: 21.09.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:11  
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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda névváltoztatásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda elnevezését Kaposvári 

Fésűs Éva Központi Óvoda elnevezésre változtatja.  
 

Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:              törzskönyvi bejegyzés napjától 
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2. A Közgyűlés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda alapító okiratát a 
törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
a.)Az alapító okirat 1.1. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1.1.1. megnevezése: Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

 
b.) Az alapító okirat 5.2. pontjának szövegrészbe a munkaviszony, mint foglalkoztatási 

jogviszony szöveg bekerül, így az alábbiak szerint módosul:   
 

„5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti 
jogviszony 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 
Az intézményben foglalkoztatott 
közalkalmazottak kinevezése a Kaposvári Fésűs 
Éva Központi Óvoda, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zy. 
u. 20. és tagintézményei, Béke Utcai Tagóvoda, 
7400 Kaposvár, Béke u. 51. Jutai Úti Tagóvoda, 
7400 Kaposvár, Jutai ú. 24. Arany János 
Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Arany J. u. 2. 
telephelyen változó munkahelyre.  

2 

Közfoglalkoztatotti 
jogviszony 
 
Munkaviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról; 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 
 

c.) Az alapító okirat 6.1.3. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 
 

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400 Kaposvár, 
48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári 
Fésűs Éva Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság közötti 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.” 
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d.)  Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Arany János Tagóvoda 

7400 Kaposvár, Arany J. u. 2.  

 

2 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Béke Utcai Tagóvoda                    

7400 Kaposvár, Béke u.51. 

 

3 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Jutai Úti Tagóvoda  

7400 Kaposvár, Jutai u.24.  

 
 

e.) Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladat-ellátási hely megnevezése 
tagozat 

megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1.  Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda - 100 

2 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Arany János Tagóvoda 
- 125 

3 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Béke Utcai Tagóvoda                    
- 75 

4 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 

Jutai Úti Tagóvoda  

- 50 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:              törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától 
 

3.A Közgyűlés az 1/2021MO számú Módosító okirattal módosított, 1/2021AO számú 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:              törzskönyvi bejegyzés napjától 
 
 
 

-----5. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről ----- 
 
 

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

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

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

 
#: 5220   Száma: 21.09.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:12  
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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
41/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában a 2021. december 27. és 2021. december 31. közötti munkanapokra igazgatási 
szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre 
a hatósági és az anyakönyvi feladatok csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az 
ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: aljegyző (az ügyfelek tájékoztatása) 
 dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) 
Határidő:  2021. december 10. (ügyfelek tájékoztatása) 
   2021. október 31. (dolgozók tájékoztatása) 
 
 

-----6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj a város ösztöndíj 
rendszerének csak egy része. Felhívta a kaposvári fiatalok figyelmét arra, hogy éljenek is vele. 
Ezt az ösztöndíjat még Pokorni Zoltán oktatási miniszter hozta létre és Kaposvár volt az első, 
aki támogatta a fiatalokat. Fele részét az állam adja, fele részét az önkormányzat. Ez az 
ösztöndíj elsősorban a hátrányosabb helyzetben levő, tanulni vágyó fiatalok gondjait enyhíti. A 
másik ilyen ösztöndíj a roma kisgyermeket támogató ösztöndíj, ami az általános iskolai és a 
középiskolai tanulmányaikat végző gyerekeknek van. Őket arra ösztönzi, hogy ne csak az 
általános iskolát, hanem a középiskolát is végezzék el. Tanuljanak szakmát, érettségizzenek. 
Azokat is támogatja, akik érettségi után is továbbtanulnak, akik szerencsére egyre többen 
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vannak. Ők meg tudják mutatni a közösségnek, hogy milyen az, amikor valakinek szakmája, 
munkahelye van. Van még a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, ami azoknak a fiataloknak ad 
segítséget és támogatást, akik vállalják, hogy amíg az ösztöndíjat kapták, a diploma 
megszerzése után annyi időre itt Kaposváron vállalnak munkát. Ez most differenciálva lett, a 
Kaposvári Egyetemre műszaki képzésre jelentkező fiatalok ösztöndíja megemelésre került.  
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5221   Száma: 21.09.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:16  
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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
42/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az 
előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi rendszeréhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy 
hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s erről a 
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás esetén a 2022. évi Bursa ösztöndíjra 5.750 e/Ft önkormányzati 
önrészt biztosít, melyet a 2022. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
                           Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2022. február 28. 

 
 
 

-----7. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel 
kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy 
a csatlakozott vidéki települések az állami normatíván felül a városba járó óvodások után a 
költségeket megfizetik.  
 
 

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

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

#: 5222   Száma: 21.09.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
43/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Orci, Zimány, Patalom, 
Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött óvodai feladatellátási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Közgyűlés elfogadja az Orci Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződést 

az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  
 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:             2021. október 1.  

 
2. A Közgyűlés elfogadja a Zimány Község Önkormányzatával kötött feladatellátási 

szerződést az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:             2021. október 1.  

 
3. A Közgyűlés elfogadja a Patalom Község Önkormányzatával kötött feladatellátási 

szerződést az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelően és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:             2021. október 1.  
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4. A Közgyűlés elfogadja a Magyaregres Község Önkormányzatával kötött feladatellátási 

szerződést az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelően és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:             2021. október 1.  

 
5. A Közgyűlés elfogadja a Kaposújlak Község Önkormányzatával kötött feladatellátási 

szerződést az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelően és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:                Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:             2021. október 1. 

 
 

-----8.  Előterjesztés távközlési állomások területhasználati ügyeiről ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő: Az előterjesztésben szerepel az a kitétel, „A bérbeadás 
pályázat útján lehetséges, azonban a bérleti díj minimális mértékét a Közgyűlésnek kell 
egyedileg meghatároznia, mivel az rendeletben nem lett szabályozva.” Miért nem lett 
szabályozva rendeletben a bérleti díj minimális mértéke? Miért földhasználati jogot biztosít az 
önkormányzat a felépítmény fennállásáig egyszeri összegért, miért nem bérleti szerződéssel, 
egyáltalán bérleti szerződéssel történt-e a bérbeadás? Melyikkel jár jobban az önkormányzat? 
Mikortól és mennyi éves díjat fizetett eddig a szolgáltató cég? Miért nem tartalmaz az 
előterjesztés kalkulációt a bérleti díjak meghatározásához, mi alapján lett meghatározva a 
bérleti díjak összege? Szerepel az anyagban, hogy az infláció mértékével minden évben 
emelkedik a bérleti díj, az eddigi elterjesztésekben szerepelt, hogy „a bérleti szerződésben 
meghatározott bérleti díj minden év január 1-vel visszamenőleges hatállyal a KSH által 
közzétett tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexének mértékével emelkedik a szerződés 
aláírását követően az első év január 1-től”. Miért módosították a szöveget?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a bérleti díjat kevesellte és ezért lett 
megemelve. Véleménye szerint a távközlési cégek többet bírnak el, ezért emelték meg a bérleti 
díjat. A többi kérdés megválaszolására átadta a szót Jegyző úrnak.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta a Képviselő urat, hogy ez az adótorony áll egy toronyból 
és egy kiszolgáló konténerből. A két határozati javaslat között annyi különbség van, hogy az 
egyikben a torony használatát feltüntetik az ingatlan-nyilvántartásban, ezért földhasználati 
jogot kap, a másik a konténer bérleti díjáról szól. Erről nem lehet rendeletet alkotni, mert ez 
egy nagyon speciális eset, ezért dönt külön a Közgyűlés a két részről. A döntés után így lesz 
kiírva a pályázat.  
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-----Hozzászólások----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem kapott választ az infláció szövegezésével 
kapcsolatos kérdésére.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, a szerződésben pontosítva lesz, hogy az 
inflációval kapcsolatban, mit ért az Önkormányzat.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy novemberi ülésen ezt a mértéket a 
vagyonrendelet szabályozza. Javasolta, hogy a határozati javaslatba az infláció mértékével 
minden évben emelkedik szöveg helyett a szerződésbe kerülő szöveg kerüljön. Javasolta, hogy 
a Közgyűlési előterjesztés egyedi díjak meghatározása esetén tartalmazza a díjkalkulációt, 
annak érdekében, hogy a képviselők döntési helyzetben legyenek. Javasolta, hogy a Közgyűlés 
az eddigi feltételekkel adja bérbe a területet és ne biztosítson földhasználati jogot. 
 
Szita Károly polgármester kérte a testületet, szavazzanak dr. Nadrai Norbert József képviselő 
módosító indítványáról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5223   Száma: 21.09.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 14,29 11,11 
Nem 11 78,57 61,10 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5224   Száma: 21.09.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése földhasználati jogot biztosít az Antenna Hungária 
Zrt részére a Kaposvár, 6650/3 hrsz-ú ingatlanon lévő távközlési antennatorony 20 m2 
területére vonatkozóan a felépítmény fennállásáig. A földhasználati díj mértéke 1.000.000.- Ft 
+ Áfa.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a földhasználattal 
kapcsolatos iratok aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2021. december 31. (földhasználati szerződés aláírása) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Kaposvár, 6650/3 hrsz-ú 
ingatlanon lévő távközlési antennatorony működtetéséhez szükséges ideiglenes felépítmények 
elhelyezésére. A bérbeadandó terület mértéke 50 m2, a bérleti időtartam 15 év, a minimális 
bérleti díj összege 1.000.000.- Ft/év + Áfa, amely az infláció mértékével minden évben 
emelkedik.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. november 1. (pályázati kiírás közzététele)  
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Kaposvár, Damjanich u. 17. 
számú ingatlanon távközlési állomás működtetéséhez terület bérbeadásra. A bérbeadandó 
terület mértéke 15 m2, a bérleti időtartam 3 év, a minimális bérleti díj összege 1.500.000.- Ft/év 
+ Áfa, amely az infláció mértékével minden évben emelkedik.  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. november 1. (pályázati kiírás közzététele)  
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Kaposvár, 0553/22 hrsz-ú 
ingatlanon lévő víztorony felépítményen távközlési antenna elhelyezésére. A bérleti időtartam 
3 év, a minimális bérleti díj összege 400.000.- Ft/év + Áfa, amely az infláció mértékével minden 
évben emelkedik.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. november 1. (pályázati kiírás közzététele) 
 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvár, Biczó Ferenc utcai 730 és 739 hrsz-ú ingatlanok 
használati megosztásáról ----- 

 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5225   Száma: 21.09.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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45/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy megállapodást köt a 
Kaposvár, 739 hrsz-ú, „kivett kórház és dialízis központ” megnevezésű ingatlan 
vagyonkezelőjével, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal, amely alapján a Kórház 
biztosítja a Kaposvár, 739 hrsz-ú ingatlanon létesített járda, közlekedési terület –közcélú 
használatát, az önkormányzat pedig biztosítja a Kaposvár, 730 hrsz-ú és a 739 hrsz-ú 
ingatlanokon létesített parkoló önkormányzati tulajdonú részének, a Somogy Megyei Kaposi 
Mór Oktató Kórház részére történő kizárólagos használatát, mindaddig, amíg a Kaposvár, 739 
hrsz-ú ingatlan területén a Kórház egészségügyi közszolgáltatási tevékenységet végez.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2021. december 31. (megállapodás aláírása) 
 
 
 

-----10.  Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2022-
2036----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy mi alapján vannak forráshiányos, de 
feltüntetett feladatok, és mi alapján dőlt el, hogy milyen feladatok kerültek támogatásra? 
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy ezt a gördülő fejlesztési tervet 15 évre kell 
elkészíteni. Az éves bérleti díjból nem tud minden elkészülni, ezért rangsorolva vannak a 
feladatok. A rendszer miatt kell feltüntetni a forrással rendelkező nagyon fontos feladatokat – 
ezek a táblázat elején szerepelnek – nagyobb volumenű, de forráshiányos feladatokat is. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kifogásolta, hogy nem kapott választ a kérdésére.  
 
Szita Károly polgármester röviden elmondta, hogy az előterjesztő rangsort készít arról, mi a 
fontosabb és mi nem annyira fontos a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében. A 
Képviselő úr kérdésére a konkrét válasz, hogy az alapján rangsorol az előterjesztő, hogy fontos, 
de van fontosabb, de most arra nincs pénz.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint nagyon szűkszavú az előterjesztés. 
Nincs indoklás, hogy mi alapján lett eldöntve, hogy melyik a fontosabb feladat, csak forráshiány 
van beírva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5226   Száma: 21.09.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint határozott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

46/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022. 
évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 

1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-
20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 
és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2022. évtől kezdődő 15 
éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező 
beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
2. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-

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

önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2022. évtől kezdődő 15 éves 
időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási 
és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 
alapján a 2022. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 
alapján a 2022. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
5. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2022. évtől 
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
6. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 

önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2022. évtől 
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
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7. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 
mellékletként csatolt 3 db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz”, a „28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – Zselickislak – 
Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” közműrendszerekre vonatkozóan aláírja, annak 
érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a fenti pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket az 
elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

        Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 

-----11. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a Közgyűlés június 23-i ülésén tárgyalta a Kaposvár, 
Noszlopy G. u. 6. szám alatti üzlet kapcsán kérte, hogy a ne kerüljön megszavazásra, hogy a 
bérlő albérletbe adhassa az ingatlant. Örömmel látta, hogy ismét az Önkormányzatnak került 
visszaadásra. Változatlanul kéri, hogy ne adhassa az ingatlant albérletbe a bérlő, a kaposváriak 
vagyonát az önkormányzat kezeli, ne legyen átadva ez másnak.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy most így rosszabul jár az Önkormányzat, mivel ki 
kell fizetni a pénzt, mert megvásárolják a berendezést, ha albérletbe adja, akkor ezt nem kellene 
megtenni. Kérte, hogy szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5227   Száma: 21.09.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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47/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy 

G. u. 6. szám alatti 80 m2 területű önkormányzati üzlet és 10,8 m2 területű raktárban 
Jazztaurant Bt. (7400 Kapposvár, Jutai út 31. Á. ép) által elvégzett értéknövelő 
beruházások vonatkozásában 12.413.100 Ft +ÁFA összeg megfizetése mellett elszámol 
és a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetni 2021. szeptember 30-i 
dátummal. Az elszámolás összegéből az elszámolás időpontjában fennálló a bérleti 
jogviszonnyal kapcsolatos esetleges tartozások beszámításra kerülnek. Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az értéknövelő 
beruházás elszámolásával kapcsolatos megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. január 31. 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári SZC Széchenyi 

István Technikum és Szakképző Iskola részére biztosítja a Kaposvár, Pécsi u. 45. szám 
alatti ingatlanon található 695 m2 alapterületű tornaterem és kiszolgáló létesítmények 
térítésmentes használatát 2021. október 1-jét követő birtokbaadás napjától határozatlan 
időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. Az általános forgalmi adót az 
Iskola köteles az Önkormányzat részére nettó 2.000 Ft/óra összegű díjtétel után, számla 
alapján havonta megfizetni. Az iskolát terhelik az ingatlanrészre eső rezsi költségek is. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert használati megállapodás aláírására, a szerződő 
partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a használati feltételek érdemi részét 
nem érintő módosításokról szóló utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. október 1. 

 
3.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Kodály Zoltán 

Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolájának megszűnésével egyidejűleg a 
Kaposvári Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Pécsi Utcai Tagiskolában használt 
eszközök egy részét nem veszi vissza, azokat továbbra is köznevelési feladatok ellátásához 
biztosítja a Kaposvári Tankerületi Központ részére az érvényben lévő vagyonkezelési 
szerződés alapján. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 
az eszközök más intézményhez történő átadása miatti vagyonkezelési szerződés módosított 
mellékleteinek aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. december 31. 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3336 hrsz-ú 

ingatlan megközelítőleg 515 m2 nagyságú területét pályázati eljárás lefolytatását követően 
az alábbi feltételekkel értékesíti: 

- az ingatlanrész vételára 3.000 Ft/m2, amit Áfa fizetési kötelezettség nem terhel, 
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- a telekalakítási- és az esetlegesen szükséges szolgalmi jog átvezetési munkarészek 
elkészíttetése a vevő kötelezettsége és költsége,  

- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége,  
- az ingatlan 23.000 Ft összegű értékbecslési díjának megtérítése a vevőt terheli,  
- a végleges adásvételi szerződés aláírásának feltétele a jogerős telekalakítási engedély 

kiadása, az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége, 
- a telekalakítás és a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt 

terhelik, 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, 
- a szabályozási terv módosításának kezdeményezése és költsége a vevőt terheli, 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
 

A Közgyűlés a kaposvári 3336 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítással érintett és értékesített 
területet a törzsvagyonából kiveszi. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. november 30. 

 
 

-----12. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy a  23 340 eFt összegű fel nem használt 
forrás milyen célra lett átcsoportosítva? 66/2021, A 153/2021. alpolgármesteri határozat, 
amilyennel még nem találkozott, 4.986 eFt-ot kapott 40 éves közszolgálati jubileumot kapott 
Polgármester úr. A kérdése az, hogy az a megjegyzés, hogy a Közgyűlés munkáltatói 
jogkörében jár el, helytálló-e? A 4/2021-es határozattal kapcsolatban kérdezte, hogy érkezett-e 
törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről? A 29/2021. (VI. 23.) önkormányzati 
határozat 15. pontja reális-e még, a 16. pont mit tartalmaz, mert csak hivatkozás van benne? A 
30/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozattal kapcsolatban kérdezte, hogy a támogatott 
tevékenységek részletezését és a költségtervet tartalmazó Adatlap hol érhető el? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy törvényességi észrevétel a Kormányhivataltól nem 
érkezett egyetlen rendelettel vagy határozattal kapcsolatban sem. Képviselő úr által kiszúrt 
határozat még nem nagyon volt a történelemben. Több dolognak kellett együtt lennie, egyrészt 
veszélyhelyzetnek kellett lenni, nem lehetett közgyűlést tartani, és jog szerint ki kellett fizetni 
azt a járandóságot, ami Polgármester úrnak jár. Kellett találni egy megoldást, amit egyeztettek 
a Kormányhivatallal, így törvényességi észrevétel sem fog érkezni onnét. A többi kérdésére, 
amit csak határozatszámokkal kérdezett, írásban fog válaszolni, mert utána kell néznie a pontos 
tartalmaknak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy azért tett szóvá Polgármester úr 
jubileumi kifizetését, mert nem mérlegelési jogköre, és megérti, hogy kötelezettségvállalási 
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szabály alapján Alpolgármester úr írja alá. Korábban a köztisztviselői illetményalaphoz volt 
kötve a polgármester illetménye, ha az illetményalap emelkedett, akkor mindenki bére 
emelkedett. Ez azóta nincs így. Jelenleg az állam állapítja meg a bérét, de az önkormányzat 
fizeti állami kiegészítés nélkül. Módosító javaslata voltként elmondta, hogy a határozati javaslat 
12. pontját az előterjesztő vonja vissza, mivel az előző napirend tárgyalásakor már túljutottak 
rajta. A Noszlopy 6. szám alatti helyiséget a bérlő visszaadta, így a határidőt nem kell 
módosítani.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy először a módosító javaslatról 
szavazzanak.  

Szavazás eredménye 
 

#: 5228   Száma: 21.09.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító 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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5229   Száma: 21.09.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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48/2021. (IX. 23.) 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 36/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat 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 az 58/2020. (VI. 25.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 

dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: azonnal 

 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 152/2020. (XII.8.) 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 2-4. 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 61/2021. (III. 8.) 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati határozat 3. pontjában 
szereplő támogatás összegét 924e Ft-ra  módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: azonnal 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 9/2021. (VI. 18.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2021. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. december 31. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 8. pontjának határidejét 2021. október 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2021. október 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 13. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„13) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére a kiutalás napján érvényes jegybanki 

alapkamat felszámításával 10.000 e Ft kölcsönt biztosít 2022. március 31-i visszafizetési 

határidővel a 2021. évi költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató    

Határidő:   2021. október 31. 

   2022. március 31.  (a kölcsön visszafizetésére)” 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: azonnal 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 14. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„14) A Közgyűlés a 1MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a kiutalás 

napján érvényes jegybanki alapkamat felszámításával 13.700 e Ft kölcsönt biztosít 2022. 

március 31-i visszafizetési határidővel a 2021. évi költségvetés működési célú általános 

tartalék kerete terhére. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató    

Határidő:  2021. október 31. 

   2022. március 31.  (a kölcsön visszafizetésére)” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: azonnal 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 29/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2022. május 15-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. május 15. 
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11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 29/2021. (VI. 23.) 
önkormányzati határozat 5-9. pontjainak határidejét 2022. január 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. január 31. 
 
 

-----13. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

dr. Nadrai Norbert József képviselő részletes indoklást ad, mivel a jogi bizottságon nem volt 
semmilyen kérdés vagy hozzászólás. Magyarországon aláírásgyűjtési dömping van. A jogon 
kívüli véleménynyilvánítások korát értjük: nemzeti konzultációk, előválasztások. Míg az előző 
a kormánypártszövetség, addig az utóbbi az ellenzéki oldal felaprózódott pártjainak eszköze. 
Nemzeti konzultációk jellemzője a feleletet magában foglaló kérdések, amelyek egy 
kormányzati döntés társadalmi támogatottságát kívánja csupán indokolni, de valós választást 
nem kínál. Ez látszik az egyes kérdésekre adott válaszadók támogatottsági arányain, amelyek 
90% felettiek, jellemzően 97-99% között, mint egy korábbi korszakban. Pl. Brüsszel új 
adókat akar ránk kényszeríteni, hogy ki fizessen a multinacionális vállalatok, vagy a családok. 
99% úgy döntött, hogy a multinacionális cégek fizessenek. A konzultációs kérdések nem 
közvélemény-kutatási módszertan alapján kerülnek összeállításra, és a kiértékelésének 
módjában sem szerepelnek a közvélemény-kutatással kapcsolatos szakmai szempontok. 2015-
ben a Miniszterelnökség megtagadta a feldolgozási adatok és a feldolgozás körülményeinek 
nyilvánosságra hozatalát, a Fővárosi Törvényszék első fokon kötelezte a jogutód Kabinetirodát, 
fellebbezés nyújtottak be a Fővárosi Ítélőtáblához. Közvetlen hatalom gyakorlására ez az 
eszköz alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg. A másik jogon kívüli 
eszköz, ami kezd terjedni az előválasztás, ahol az ellenzéki pártok országos elnökeinek 
megegyezését hivatott minél szélesebb társadalmi támogatottsággal megerősíteni. Az 
előválasztási eljárás alatti elnöki alkuk szerinti visszaléptetések, valamint a független jelöltek 
indulásának megakadályozása a pártfrakciók valamelyikéhez kötelező csatlakozás 
követelménye okán.  Nem a jelöltek képességéről, törvényalkotáshoz szüksége tudásáról, 
támogatottságáról, hanem az egyes pártok választókerületenkénti támogatottságának 
felméréséről szól. A politikai ellenfél híveit megszervezve kiválaszthatja a saját konkurensét. 
Pár száz ellenkező oldali szavazó eldöntheti az ellenzéki jelölt győzelmét. A választási eljárás 
alapelvei nem érvényesülnek, pártok megegyezése a mérvadó. A jelenlegi kiválasztási 
feltételek nem a körzetben élő választók, hanem az adott párt országos vezetőjének képviseletét 
ellátó személy kiválasztásról szól. Ezt plakáton is látni lehet. Közvetlen hatalom gyakorlására 
ez az eszköz is alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg, pártelnöki alkuk 
jóváhagyását célozza és korlátozza a jelöltek részvételét. A közvetlen hatalomgyakorlás 
eszköze Magyarországon a népszavazás. A rendszerváltás utáni hatalom gyakorlását 
befolyásoló tényező, hogy a Közgyűlési többséget 1998 óta egy politikai erő alkotja. A 
polgármesteri posztot 1994-től ugyanaz a személy tölti be, amely a jelenlegi mandátum végére 
30 év lesz, 7 egymást követő ciklussal. A képviseleti, közvetett hatalomgyakorlásra jelentős 
hatással volt a választójogi rendszer módosítása is, 1994. évi átalakítása, amely egyfordulós 
választást vezetett be, majd a 2014 óta az egyéni választókerületi mandátumok és a listás 
mandátumok aránya jelentősen megváltozott (jelenleg 12:5). Jól mutatja a kompenzáció 
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formális jellegét, hogy 2019-ben a többségi oldalt támogatók és változást akaró polgárok 
szavazatkülönbsége a tizenkettő egyéni választókerületben mindössze 81 szavazat volt, de ez 
nem változtatott a képviseleti arányon. A helyi választásokon a kaposvári választópolgárok 
harmada és fele között szokott általában részt venni, tehát nem a teljes népesség harmada és 
fele között. Ennek a részvételi aránynak valamivel több mint a fele juttat egyéni mandátumhoz 
képviselőt és polgármestert. Jól érzékelhető, hogy koránt sincs olyan nagyarányú 
felhatalmazása a többségi oldalnak, mint az látszik elsőre. A népszavazás primátusa a 
képviseleti döntéshozatallal szemben széles körben elfogadott, de kivételessége is. A kormány 
másodszor kéri a választók véleményét népszavazáson az elmúlt tíz évben, 200.000 
választópolgár aláírása alapján nem valósult meg országos népszavazás, amely sokat elárul a 
magyar hatalomgyakorlásról. Volt olyan év, ahol a Nemzeti Választási Bizottság az összes 
benyújtott kérdést elutasította. A Nemzeti Választási Iroda elleni fizikai támadás pedig azonnali 
kormányfői beavatkozást igényelt euró-atlanti szövetségeseink nyomására. Az ekkor kiírt 
népszavazás érvénytelen volt.  Kaposváron az utolsó népszavazási kezdeményezés nem jutott 
el a népszavazásig, de az aláírásgyűjtés önmagában hatást gyakorolt a széleskörű társadalmi 
vitát kiváltó környezetvédelmi, és egészségvédelmi érvek ütközése miatt. A felsorolt érvek 
miatt indítványozza a Közgyűlésnek, hogy helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 
%-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett. A maximum kikötése 
aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában résztvevők számához képest, 
különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges aláírások száma és az országgyűlési 
választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%. Nem szolgálja a békés, demokratikus 
működést, ha adminisztratív eszközökkel elfolytja a Közgyűlés a népakaratot. Tájékoztatta a 
Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet 2:4 arányban a Jogi Bizottság nem támogatta, a 
javaslattal kapcsolatos kérdés, ellenérv nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy tárgyalják meg 
a kérdést és fogadják is el azt.  
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5230   Száma: 21.09.23/13/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 33,33 27,78 
Nem 10 66,67 55,55 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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-----14. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. I. félév)----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy mennyibe került a díjmentes parkolás 
a kaposvári adófizetőknek? Jelenleg hányan parkolnak ingyen a polgármester engedélyével, ez 
mennyibe kerül a kaposváriaknak? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző ez a nagy szám azokra is vonatkozik, akik a csak a lakóhelyük 
közelébe tudnak parkolni és fizetőparkoló van. Egy autóval parkolhatnak így. Azt, hogy 
mennyibe kerül nem tudja megmondani, ki kell számolni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint szakítani kell a privilégiumokkal, a 
képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, hogy ingyen 
parkolhassanak a városban. Egyetért azzal a kormánydöntéssel, hogy a pandémia ideje alatt 
mindenki ingyen parkolhatott.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet 
szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget. Mindig azt kéri, hogy ne 
parkolhasson ingyen, akinek nincs jogosítványa. Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők 
munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége. Az egyéni 
képviselők az utcákat járják, és nekik az a dolguk, hogy hozzák a problémákat. Szerinte rendjén 
van, ahogy van.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5231   Száma: 21.09.23/14/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
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49/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2021. I. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----15.  Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő azon hátralékok esetében, amelyeknél a bírósági út 
feltételei fennállnak, mely esetekben nem indítottak a jogosultak eljárást? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válasza, a veszélyhelyzet fennállása alatt a végrehajtási eljárások 
korlátozottak, így nem lehetett minden esetben megindítani. Ahol lehet, ott a cég érdeke, de 
moratórium van, így nem lehet megindítani az eljárásokat.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5232   Száma: 21.09.23/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2021. évi I-VII. 
havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
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-----16.  Előterjesztés Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű 
képzőművészeti alkotásainak elhelyezéséről ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5233   Száma: 21.09.23/16/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:48  
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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
51/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bajcsy-Zsilinszky óvoda 
kezdeményezésében és finanszírozásában tervezett, az előterjesztésben szerepeltetett Fésűs Éva 
kerámia mellszobor előkertben történő elhelyezését valamint az intézmény dombormű 
címjelzésének felhelyezését és úgy döntött, hogy az intézmény kezdeményezésével egyetértve 
támogatja a képzőművészeti alkotások megvalósulását. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:  2021. szeptember 30. (közlésre) 
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-----17. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5234   Száma: 21.09.23/17/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:49  
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 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
52/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Tudományos Életért  Közalapítvány részére     150.000,-Ft 
        (közalapítvány működési költségeire.) 
 

- Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utca Tagóvoda „Tesz-Vesz” 
Alapítványának részére       100.000,-Ft 

        (alapítvány működési költségeire.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. november 30. 
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-----18. Interpelláció  ----- 
 

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

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket dr. Nadrai Norbert József képviselő 5 
interpellációt nyújtott be, azt követően zárt ülés lesz, végezetül napirend utáni hozzászólás 
következik. Átadta a szót képviselő úrnak. 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári építési törmelék, inert hulladéklerakót 
használni kívánó polgárok érdekében kérdezi: A polgárok jelzései egyre szaporodnak a zavarok 
kapcsán. Szó volt a 67-es út forgalmának bejelentésétől és az intézkedésig eltelt 60 napról. 
Szeptemberben az inert hulladék zavarának átvételéről értesülhetett, a Holding és két 
tagvállalata közötti feladatátadás híreit követhette igaz csak a társaság honlapjain. A lakosság 
időbeni tájékoztatására nyomot nem talált. Értesítette az önkormányzatot a Kapos Holding Zrt. 
vezérigazgatója, hogy ne hirdesse fennhangon, hogy ingyen be lehet vinni az építési törmeléket, 
mert épp nem veszik át? Polgármester úr mikor szerzett tudomást a működési zavarról, és miért 
nem tájékoztatta erről a lakosságot?  Az első információ a Holding egyik tagvállalata az Inert 
Hulladékkezelő honlapján jelent meg, hogy „Tájékoztatjuk a beszállítókat, lakosságot, hogy az 
inert telep előreláthatólag 2021.09.01–03. között műszaki okok miatt zárva tart!” A 
tájékoztatással egyidejűleg álláshirdetések jelentek meg a Kapos Holding Zrt. honlapján inert 
telepvezető, mérlegkezelő, gépkezelő, hulladékosztályozó, segédmunkás felvételére. 
A következő hét elején, amikor indulnia kellett volna a begyűjtésnek, a telepre érkezőket egy 
tábla fogadta: „Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Inert Hulladékkezelő Telep 
technikai okok miatt átmenetileg zárva tart! Vezetőség” Ki a felelős a káoszért? Ki felelős a 
lakosság széleskörű tájékoztatásának elmulasztásáért? A telep zárva tartása alatt képződtek-e 
újabb illegális hulladéklerakók, ezt a Holding vagy valamelyik tagvállalata és milyen területen 
ellenőrizte? Mennyi a kiesett napok átlag vesztesége?  
A Kaposvári Törvényszék 2.G.40.013/2017/204-I számú elsőfokú ítéletére hívta fel a figyelmet 
a könyvvizsgáló a 2020. évi beszámolóban az Inert Hulladékkezelő Zrt-nél egy perveszteséget 
jelezve, ahol a perértéke tetemes 359 milliós. Született-e és ha igen milyen tartalommal jogerős 
ítélet? Továbbá ennek a pernek van köze a cég feladatainak megszűnéséhez? Ez az 
önkormányzati költségvetést mennyiben érinti és milyen forrása van? Mi lesz a tagvállalat 
sorsa? 

Kik az önkormányzat által delegált FEB tagok, ők beszámoltak-e erről a működési zavarról, 
mennyi a tiszteletdíjuk? Az elmúlt 5 évben a Holding Zrt. vezetői és a két tagvállalata vezetői 
részére hány forint személyi juttatásban került kifizetésre és ennek mi volt a forrása? 

 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy az inert hulladékkezelő telep jelenleg is 
működik, a korábbi változásról a Kaposvári Inert Zrt. honlapján és a telepen kihelyezett tábláról 
is értesülhettek a beszállítók, ahogy ez a Képviselő úr interpellációjában is szerepel. Amíg zárva 
volt a telep, addig lehetőség volt másik telepen elhelyezni a hulladékot. Az illegális 
hulladéklerakók képződésének ellenőrzése társaságainknak nem feladata. Az első kérdésre 
adott válasz alapján nem keletkezett veszteség. A II. fokon eljáró Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú 
ítéletet helybenhagyta, mely így jogerős. A Kaposvári Inert Zrt. a jogerős ítélettel szemben a 
Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel, melyben kérte a végrehajtás felfüggesztését is. A 



56 

 

Kúria a kérelmet a mai napig nem bírálta el. A per az önkormányzati költségvetést nem érinti.  
Az önkormányzat által delegált FEB tagok személyéről a Közgyűlés döntött, amiben Képviselő 
úr is részt vett. A FEB éves jelentésében foglalkzott a per és annak várható kimenetelével. A 
Kapos Holding Zrt. és tagvállalatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-ában foglaltaknak megfelelően a kért adatokat 
minden évben közzéteszi, amely a honlapon is megtekinthető. 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Pénzügyi Bizottságot, aki az SZMSZ alapján átruházott hatáskörben dönt az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai beszámolójáról, hogy 
kérjen a soron kívüli tájékoztatást és erről tegyen jelentést a Közgyűlés soron következő ülésén. 
Válasz nem elfogadható, az önkormányzati tulajdon a kaposváriak vagyona a működési zavar 
kivizsgálása és a cégek átláthatósága elengedhetetlen. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5235   Száma: 21.09.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 64,28 49,99 
Nem 3 21,43 16,67 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
53/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő építési törmelék, inert hulladéklerakó témájában benyújtott interpellációjára adott 
választ. 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári busszal közlekedők érdekében kérdezi: A 
2021. június 18-i Közgyűlésen azt a választ kapta a 2021. március 1. napjától bevezetett új 
széleskörű felháborodást keltő buszmenetrenddel kapcsolatban benyújtott interpellációra, idézi: 
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„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 2021. augusztus 23-i Közgyűlésen ismételten a buszközlekedés témában feltett kérdésére azt 
a választ kapta, hogy „…a közlekedési vállalatuk folyamatosan egyeztet, jogos közösségi 
igényeknek megfelelően folyamatosan alakítja a menetrendjét. Az utazók a mai naptól elérhetik 
a menetrendet a vállalat honlapján.”Mely napon érhető el a lakók számára az intermodális 
követelménynek megfelelő egységes vonalmenetrend interneten és füzet formában? Mely 
napon valósul meg a bankkártya alapú elektronikus az intermodális követelménynek megfelelő 
egységes buszviteldíj rendszer? A veszélyhelyzet meghosszabbítása a viteldíjak 
meghatározásának korlátozását meddig jelenti, sértve az önkormányzat jogalkotási 
szabadságát, gazdálkodási autonómiáját? Az elmúlt 2 évben a Kapos Holding Zrt. vezetői és a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. vezetői hány forint béren felüli juttatásban részesültek és 
ennek mi volt a forrása? Az intermodális csomópont megfelelő használatát mikor írja végre elő 
az önkormányzat a vállalat számára? Mikor tartalmazza végre az adott vonalon közlekedő 
összes buszjáratot a közzétett menetrend? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy a legutóbbi - Kaposvári Közlekedési Zrt. 
– menetrend módosítása, illetve érvényes menetrendje, a jelzetteknek megfelelően elérhető 
mind online (kaposbusz.hu, menetrendek.hu, maps.google.hu), mind nyomtatott formában 
(menetrendi füzet elérhető a KK Zrt. jegypénztárában), továbbá az összes megállóban az érintett 
vonalak menetrendi információi.  A Kaposvári Közlekedési Zrt. jegypénztárában és 
bizományosainál is van lehetőség bankkártyával fizetni. Egységes „buszviteldíj rendszer” 
Magyarországon még sehol sem működik.  A 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályban 
van, a közszolgáltatások díjait nem lehet emelni a veszélyhelyzet fennállása alatt.  Közzétételi 
szabályozásnak megfelelően a társaságok közzétételi adatai nyilvánosan elérhetőek a 
társaságok erre a célra használt felületein.   
Ha a kérdés arra irányul, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt. használja és kihasználja-e az 
intermodális csomópont adta lehetőségeket, akkor a válasz, hogy egyértelműen e szerint 
működik a társaság a Volán Zrt. és a MÁV Zrt-kkel közösen használva ezt az infrastruktúrát. 
A közzétett menetrend értelemszerűen mindig az összes aktuálisan közlekedő buszjáratot 
tartalmazza, ez most is így van. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot az intermodális követelménynek 
megfelelő egységes vonalmenetrend (helyi és helyközi együtt) és a bankkártya alapú 
elektronikus egységes buszviteldíj rendszer kialakítása ütemtervének bekérésére. 
Versenyhátrányt jelent az önkormányzati cég számára, hogy olcsóbb a helyközi buszon váltott 
jegy, mint ugyanazon útvonalon a helyi járaton váltott jegy pl. Kaposfüredre, Toponárra, 
Kaposszentjakabra 250 Ft a helyközi teljes jegy ár és ennek megfelelően a félárú jegy 125 Ft, 
míg a kaposvári helyi járaton egységesen 400 Ft a gépkocsivezetőnél váltott jegyár. A helyközi 
útvonalakon számos a városban elérhető buszmegálló érintett, ezért nem várható el a 
Kaposváriaktól, hogy különböző menetrendeket nézzenek.  
Válasza nem elfogadható, az intermodális követelménynek megfelelő egységes 
vonalmenetrend kialakítása nem történt meg.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5236   Száma: 21.09.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 10:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 78,57 61,10 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
54/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő buszmenetrend témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

-----Különálló interpelláció: 3----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári kis- és középvállalkozók és dolgozóik 

érdekében kérdezi: Három milliárd forintos keretösszeggel tematikus vállalkozásfejlesztési 
alapot indított az MFB Invest Zrt. kis- és középvállalkozások tőkefinanszírozására. 
Az Alap célja, hogy helyi vállalkozások olyan ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek 
megvalósításához kapjanak tőkejuttatást, amelyek az üzleti megtérülésen túl, közvetlenül vagy 
közvetett formában elősegítik Kaposvár város, illetve az egész régió fejlődését is. A tőkejuttatás 
jelenthet tőkeemelést már meglévő vállalkozásban vagy lehetőséget ad akár közös vállalkozás 
alapítására, illetve részesedés vásárlására is. A 3 milliárd forintos jegyzett tőkéjű, 12 éves 
futamidejű tőkealap által tervezett átlagos befektetési méret 420 millió forint. Ez az érték az 
első befektetési kör befektetési összegére vonatkozik. Az előterjesztés tárgyalásakor felhívta a 
figyelmet az alap kezelési szabályzatának közzétételére, és a helyi vállalkozók részére történő 
eljuttatására, valamint, hogy a Közgyűlés és ne a polgármester döntsön az érintett bizottságba 
két tag delegálásakor a csatolt megállapodáshoz hűen. A tagokat a megállapodás szerint 
tiszteletdíj illeti meg, de az előterjesztő ennek összegét nem tudta megválaszolni az 
elfogadáskor. A határozat alapján gazdasági igazgató asszonyt és Borhi Zsombor 
alpolgármester urat delegálta a testület. 
A döntéstől számított 15 hónap alatt milyen összegű, és milyen fejlesztések, beruházások 
kezdődtek el, illetve valósultak meg a 3 milliárd Ft-os tőkealap részvételével? Milyen formában 
kapták meg a kezelési szabályzatot közvetlenül a vállalkozók, amelyről a Közgyűlés döntött? 
Mennyi forrás áll még rendelkezésre? Mikor bővül tovább a forrás, amelyre ígéretet tettek a 
létrehozáskor? Kik képviselik most a bizottságban jelenleg az önkormányzatot és mennyi 
tiszteletdíjat kapnak munkájukért? 
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dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy eddig összesen 95 tárgyalást bonyolított 
le a Kaposvári Fejlesztési Központ, mint szakmai közreműködő, és két projektet tárgyalt a 
Kaposvári Városi Tőkealap Befektetési Bizottsága, amelyekben pályázott cégek átvilágítása 
folyamatban van, valamit további 5 projekt előkészítés alatt áll. A Tőkealapból elnyerhető 
források lényeges feltételei, a Kaposvári Fejlesztési Központ és a Focus Venture honlapján 
megtalálhatók. Rendelkezésre álló források hamarosan kihelyezésre kerülnek, ezt követően a 
keretösszeg automatikusan megemelésre kerülhet.  
Az önkormányzatot képviselő bizottsági tagok személyéről önkormányzati döntés született, 
amit képviselő úrnak ismernie kell. A bizottsági tagok díjazásáról az azt folyósító gazdasági 
társaságtól kaphat tájékoztatást. 

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Pénzügyi Bizottságot, hogy számoltassa be az önkormányzat által 
delegáltakat és tegyen jelentést a Közgyűlés számára, hogyan javítható a forrás 
hatékonyabb felhasználása és a kis- és középvállalkozások hatékonyabb bevonása.  
Válasz nem elfogadható, tőkealap működése nem kellő intenzitású.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5237   Száma: 21.09.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73,34 61,11 
Nem 2 13,33 11,11 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
55/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő befektetési alap témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
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-----Különálló interpelláció: 4----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő  a kaposvári közönség érdekében kérdezi: A 2021. évi 
„Miénk a város” nagyszínpadi esti programján a Kossuth tér sátrakkal és széles folyosósávval 
jelentősen leszűkített területre védettségi igazolvánnyal engedtek be szabadtéri programra 
kaposvári polgárokat, akiket csak egy drótháló választott el a védettségi igazolványt fel nem 
mutatóktól. 
Egy héttel később a Mézfesztivál nagyszínpadi esti programján a Kossuth téren nem volt ilyen 
elkülönítés. 
Mi volt a két zenés esti rendezvény között a különbség? Honnan tudhatták előre, hogy az egyes 
ingyenes közterületi rendezvényen hányan jelennek meg? 
A veszélyhelyzet alatt a Városliget területénél fogva nem lett volna alkalmasabb helyszín a 
tömegben a megfelelő távolság tartása érdekében? 
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válasza, hogy Képviselő úr téves információkkal rendelkezik, mert 
a Mézfesztivál nagyszínpadi Kossuth téri esti programján ugyanúgy volt kordonos elválasztás, 
mint a Miénk a város rendezvényen. A különbség csupán annyi volt, hogy a Miénk a város 
rendezvényen, amelynek a szervezője az Együd, több ezren vettek részt, míg a Mézfesztivál 
szervezője a Zselici Méhész Egyesület volt és annak esti rendezvényén pár százan vettek részt. 
Mivel a szervezők eleve kisebb nézőszámot becsültek, ezért összességében is kisebb területet 
zártak le kordonnal. A szervezők állításának igazolására bekértem a rendezvényről készült 
fényképfelvételeket, amin egyértelműen látszik az elkordonozott terület. 
A Mézfesztivál helyszíne az elmúlt időszakban a Vígasságok tere volt, mivel jelenleg építési 
terület ezért lett a helyszín a Kossuth tér. 
 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottságot, hogy adjon ki ajánlást a nagy 
tömeget vonzó rendezvények lebonyolításáról és helyszínválasztásról. 
Válasz nem elfogadható, a felívelő 4. hullám alatt a kaposvári polgárok egészségvédelme az 
első. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5238   Száma: 21.09.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
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 2   11,11 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
56/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő Mézfesztivál megrendezése témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Városliget azért nem lett volna megfelelő a 
rendezvények megtartására, mert nem lehet úgy leburkolni, hogy eső esetén ne legyen dagonya.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 5----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári környezetükre figyelő polgárok érdekében 
kérdezi: Kaposváron újabb tesztprojekt várható a hírek szerint. Ételkiszállításnál használt 
egyszer használatos műanyag dobozok helyett újrahasználható, rozsdamentes acél dobozok 
bevezetése történik. 2017-ben a háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtésének tesztprogramját 
jelentette be a Városháza. 5 éve számos nyilatkozatot, beszédet hallgathattak a kaposváriak a 
jövőre meglesz, idén megvalósul, hamarosan időtávlatok említésével. 
Melyik napon kezdik el a háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtését? Melyik napon kezdik 
el az egyszer használatos műanyag dobozok helyett újrahasznosítható, rozsdamentes acél 
dobozok bevezetését? A teszt programok valósak, vagy csak a kaposváriak türelmét tesztelik a 
„kaposvári délibáb mintaprojekt keretében”?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy a gyűjtőedények szállítására a szerződés 
megkötésre került. Ebben az évben az edények kiosztásra kerülnek, és ezzel párhuzamosan a 
Közszolgáltató elkészíti a begyűjtési tervét, beilleszti a közszolgáltatási naptárába, melyről a 
lakosságot időben tájékoztatni fogja. 
Először is nem újrahasznosítható, hanem elsősorban újrahasználható, azaz nem egyszer 
használható edényekről van szó. 
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A Kék Bolygó Alapítvány a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal és a budapesti Brit 
Nagykövetséggel együttműködésben, az ENSZ ’Race to Zero’ kezdeményezéséhez csatlakozva 
közösen indított tesztprojektet Kaposváron, amelynek a középpontjában a fenntartható 
szemléletmódot népszerűsítő kezdeményezések állnak. A projekt egyrészről a 
szemléletformálást támogatja, másrészről piaci validációs lehetőséget biztosít a résztvevő 
cégek számára. A program egyszerre több generációt megszólítva, az élet különböző területein 
– a háztartási hulladéktól az élelmiszer-házhozszállításon át az eldobható műanyagpalackokig 
– hívja fel a figyelmet kézzelfogható megoldásokon keresztül arra, hogy hogyan válhat a 
kaposváriak mindennapi életének részévé a környezetünk szempontjából is fenntartható 
életvitel. 
Ennek csak egyik részlete a Képviselő Úr által említett ún Rakun Dobozközösség, ami egy 
környezetbarát csomagolás, amivel az étel elvitelhez/kiszállításhoz használt egyszer 
használatos műanyag dobozok kiválthatók egy újrahasználható, rozsdamentes acél dobozzal. A 
lebomló dobozokhoz képest egy olcsóbb megoldás, hiszen fix havidíjért korlátlan alkalommal 
használhatók. A vendeglátóhely egy jelképes összegért, 500 Ft havi díjért használhatja a 
cseppmentesen záródó dobozokat. Ennyi doboz egymásra rakva 120 méter magasra érne fel, 
ami kétszer olyan magas, mint a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház tornya. A 
projekthez már most csatlakozott 3 vendéglátó egység, és ez folyamatos bővülést irányoz elő. 
A lakosság applikáción keresztül érheti el, veheti igénybe. Összegezve már elindult a projekt, 
és az éttermek aktivitásán múlik a projekt további sikere. 
A kaposváriak türelmét nem a tesztprogramok, hanem azok az interpellációk tesztelik, amelyek 
benyújtója nincs tisztában azzal, hogy interpellálni Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó 
önkormányzati ügyben lehet. Amennyiben képviselői munkájához információ szükséges úgy a 
szolgálati út betartásával a hivatal segítségére lesz. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el a választ és 
bízza meg a Műszaki Bizottságot, és valós információkat adjon a Kaposváriaknak. Jelenleg az 
emberek csak a vállukat rándítják, hogy megint bejelentették, de nem viszik a sütőolajat. Egy 
idő után elveszítik az az érdeklődésüket az emberek és ez a projektnek nem használ.  
Eddig egyszer volt haszna, hogy előre bejelentette az előterjesztő a vízióit, amikor a 
gumifeldolgozó pirolízis üzem környezetvédelmi jellegét jelentette be Polgármester úr. Ez nyílt 
lázadáshoz vezetett, amely ellen aláírást gyűjtöttek.   
Válasz nem elfogadható, tesztprogramoknak a valóságban kell, hogy realizálódjanak. 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 5239   Száma: 21.09.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 szeptember 23 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbi határozatot hozta: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 84,62 61,10 
Nem 1 7,69 5,56 
Tartózkodik 1 7,69 5,56 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő sütőolaj begyűjtésének témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
Zárt ülést követően. 

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

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

 
Szita Károly polgármester napirend utáni hozzászólásra dr. Nadrai Norbert József képviselő 
úr kért lehetőséget, átadta a szót. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A Közgyűlés mai ülése előterjesztéseinek tárgyalása 
fontos tapasztalatokkal szolgált a későbbi munkájához. 
Van értelme indítványokat írni. Lehet, hogy hónapok múlva, de a kaposváriak érdekében lehet 
eredményt elérni. Ilyen volt 2019-ben a Gyöngyfa Napköziotthon dolgozói karácsonyi 
juttatásának évek óta nem változó összegének duplára emelése és ilyen ma a speciális diétára 
szorulók támogatásának kibővítése. Az együttműködés keretében az illegális szemétlerakó 
felszámolásától a buszjárat bővítéséig mind az itt élők érdekeinek képviselete érvényesül.  
A bizottsági munka is új szintre emelkedett az elmúlt héten, amikor nem szavazógépként, 
hanem nyitottan fordultunk azokhoz a szakemberekhez, akik tudásukkal segíteni tudják a 
munkánkat. Sok információval gazdagodtunk és tudom, hogy mindenkire hatott, amikor 
szembesült a valósággal. A novemberi Közgyűlésre javasoltam a 2014-2020 közötti feladatokat 
meghatározó turisztikai koncepciót a szakmai szereplők bevonásával megújítani. Ehhez is 



64 

 

rengeteg információt kaptak azoktól, akik elfogadták a meghívást és kérték, hogy írásban is 
hadd fejthessék ki véleményüket. A költségvetési források észszerűbb és fontossági sorrendben 
való felhasználása, az önkormányzati vállalatok feladatellátásának hatékonyabb ellenőrzése 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a képviselői munka kedvezőbb megítélés alá essen a választók 
előtt. Nem az adott tagvállalattal lesznek elégedetlenek működési zavar esetén az itt élők, 
hanem az önkormányzattal. Klasszikust idézve, ha a csatornafedelek nem illeszkednek a 
polgármestert szidja minden autós, nem a kivitelezőt. 
Ehhez azonban tisztelni kell a választókat, nem rettegni tőlük elzárva őket a helyi 
népszavazástól adminisztratív eszközökkel. Nem ámítani kell az embereket, hanem tényszerűen 
beszélni hozzájuk.  
A jövő évi országgyűlési képviselők választási kampányának az ellenzéki pártok 
szereplőválogatása zajlik. A helyi sajátosságokból adódó furcsa kampány, ahol többségében 
nem találtak a pártok saját soraikban jelölteket és a pártok országos vezetése és helyi tagsága 
egyes esetekben az ellenkező jelöltet támogatja. Kaposvár mindennapjait nem befolyásolhatja, 
hogy a párok kampánya még hónapokig tarthat. Az országos népszavazások, országgyűlési 
választások és a járvány egészségügyi és gazdasági hatásai még sok kihívást tartogatnak a 
következő időszakban.  
Az együttműködéshez tisztelnünk kell egymást, a megbomlott bizalmi légkört helyre kell 
állítani, ami szükséges a napi munkához. Nem lehet 5 éven keresztül választási harcban élni, az 
embereknek ebből elegük van. Készen áll a bizalom helyreállítására, ami nem egyoldalú 
folyamat. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
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