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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. november 24. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 0 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 0 - 
8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
3 Perlaki József tanácsnok 1 - 
13 Pintér Attila képviselő 1 - 
9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 
31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 0 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester szeretettel köszöntött mindenkit a rendkívüli Közgyűlésen. A 
rendkívüli Közgyűlés összehívására azért volt szükség, mert a zárt anyagok között találnak egy 
előterjesztést, amely egy összeférhetetlenség kimondásáról szóló vizsgálatnak az eredményét 
tárja eléjük. A törvény előírja, hogy a benyújtást követően 30 napon belül kell dönteni az 
összeférhetetlenségről, ma jár le a 30 nap. Arra tett javaslatot a képviselő-testület felé, mivel a 
holnapi munkaterv szerinti ülésen sok előterjesztés szerepelne, a rendkívüli Közgyűlésre 
hozzák előre a munkaterven kívüli előterjesztéseket. Megállapította, hogy 15-en vannak jelen, 
így a képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Kérte, először döntsenek a kiküldött napirendi pontokról. A meghívóban jelzett napirendi 
pontokon túl vegyék fel napirendre 
- a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról,  
- a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. szám alatti ingatlan 
55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamit elidegenítési és terhelési 
tilalommal történő terheléséről, 
- Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának 
vásárlásáról, 
- valamint alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről szóló 
előterjesztést. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5259   Száma: 21.11.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére: 
- a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról szóló előterjesztést, 
- a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. szám alatti ingatlan 55/250-
ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamit elidegenítési és terhelési tilalommal történő 
terheléséről szóló előterjesztést, 
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- Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának vásárlásáról 
szóló előterjesztést,  
- valamint az alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről szóló 
előterjesztést. 
 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét 
érintő döntésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 

 
2. Előterjesztés települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, 

az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó 
egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

4. Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

6. Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

7. Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és 
a kuratórium elnökének személyéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
9. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez 

tett javaslatról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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10. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 
munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 
munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

12. Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok 
Hálózathoz történő csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) 
önkormányzati határozatának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
14. Előterjesztés tanya elnevezéséről 

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

15. Előterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan 
felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

16. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
17. Előterjesztés a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról 

  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. 

szám alatti ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamit 
elidegenítési és terhelési tilalommal történő terheléséről 

  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

19. Előterjesztés Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti 
hagyatékának vásárlásáról 

  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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20. Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő 
betöltéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 
Zárt ülésen: 
 

21. Előterjesztés Felder Frigyes önkormányzati képviselő ellen indított 
összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás ügyében 
Előterjesztő:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét 
érintő döntésekről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, több olyan szabályozási terv 
módosítását sorolja fel ez az előterjesztés, amely szükséges ahhoz, hogy az abban szereplő 
munkálatokat el tudják végezni. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5260   Száma: 21.11.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:07  
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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105/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési 
eszközeit és a településkép védelmét érintő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005. (XII. 14.) számú határozattal 

jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M20/2021-OTÉK” 
jelű módosítás kapcsán, a 92/2020. (XII.1.) önkormányzati határozat 4./h) pontjával 
támogatott módosítási igény tekintetében, a vasúti vágány, a Kapos folyó és a Bartók 
Béla utca által határolt telektömb vonatkozásában a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja;  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:      azonnal 

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes 

szerkezetben történő feldolgozását. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:    azonnal 

 
3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M20/2021-OTÉK” jelű módosítás 

kapcsán az Állami Főépítész SO/08/00173-22/2021. számú záró szakmai véleményét 
elfogadja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:   azonnal  

 
 4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár „M23/2021-OTÉK” jelű 

településrendezési eszközök módosításának a partnerségi valamint államigazgatási 
szervekkel történt egyeztetéséről szóló, az előterjesztés 3. mellékletében rögzített 
jegyzőkönyv tartalmát elfogadja és a véleményezési szakaszt lezárja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:   azonnal 

 
5.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását: 
 

a) a vasúti vágány – Deseda patak – Kapos folyó – Pécsi út által határolt tömb 
vonatkozásában, a Szennyvíztelepi út szabályozási vonalának módosítása 
érdekében. A Kométa 99 Zrt. gazdaságélénkítő beruházásának támogatása 
érdekében a tervezési területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A módosítási 
eljárásba eseti partnerként a Kométa 99 Zrt.-t vonja be; 
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b) a Kaposvár, 5374/2 hrsz alatti ingatlan, Geip-E építési övezetének szabályozási 
környezeti felülvizsgálata és építési használatra vonatkozó határértékek módosítása 
tekintetében. Az érintett ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A 
módosítási eljárás során eseti partnerként a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-t vonja be. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:  2022. június 30. 

  
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvár Megyei Jogú Város Településkép 

Védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletének módosítási 
szándékát jóváhagyja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:    azonnal 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5261   Száma: 21.11.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:07  
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 34/2021.(XI.25.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, 
az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi 
alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

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

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés első része a fogászati körzethez való csatlakozás, 
melyet második alkalommal terjesztik a Közgyűlés elé, de még mindig nem lehet róla dönteni, 
mert az Országos Kórházi Főigazgatóság nem küldte meg a támogató véleményét. Az volt a 
kérése, hogy a határozati javaslatok közül, csak a 4.) számú határozati javaslatról és a rendelet 
módosításról szavazzanak. A 4.) számú határozati javaslat az iskolaorvosi körzetek átalakítását 
tartalmazza, a 18 körzetet úgy szeretnék átalakítani, hogy 6 főállású iskolaorvosi körzet lenne. 
Ezt tartalmazza a rendelet módosítás is. 
 
Szita Károly polgármester amiről nem döntenek arról szólt, hogy mely településeket fogadják 
be az ügyeleti rendszerbe. Erről akkor fognak tudni dönteni, ha megérkezik az OKFÖ 
véleménye. Jelezte, hogy még karácsony előtt rendkívüli ülést fog összehívni. Az Óbudai 
Egyetemmel kötnének egy közös együttműködést a tudományos innovációs parknak a 
kialakításával kapcsolatosan, ezért egy Tudományos Gazdasági Társaságot kell létrehozniuk. 
Az Óbudai Egyetem szenátusa december elején fog dönteni és annak függvényében hozza ide 
az előterjesztést. Talán addigra az OKFÖ állásfoglalása is megérkezik, hogy dönteni tudjanak. 
Kérte Balogh Beáta igazgató asszonyt, hogy a csatlakozási díjat úgy állapítsák meg, hogy 
vegyék figyelembe azt is, ha emelik az ügyeleti díjat, akkor azzal arányosan emelkedni fog a 
csatlakozási hozzájáruláshoz kért pénz is.  
 
 

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

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

Szita Károly polgármester kérte, hogy jegyző úr kérésének megfelelően a határozati javaslat 
4.) pontjáról döntsenek. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5262   Száma: 21.11.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 4.) pontjának 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: 
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106/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2022. január 1-től 2 fő iskolaorvosi álláshelyet létesít. 
A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2022. január 1. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5263   Száma: 21.11.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:11  
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 35/2021.(XII.3.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 5264   Száma: 21.11.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:11  
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: 
 
107/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 82/2 hrsz-ú, „kivett saját 
használatú út (közforgalom számára megnyitott magánút)” megnevezésű, 677 m2 méretű 
ingatlant megosztja egy nagyjából 19 m2 méretű, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” 
megnevezésű, valamint egy nagyjából 658 m2 méretű, „kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút” megnevezésű ingatlanra.  
A Közgyűlés kezdeményezi az így kialakított nagyjából 19 m2 méretű, „kivett közforgalom 
elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan közúti közlekedésből való kivonását, amelynek 
jóváhagyását követően az ingatlant a forgalomképes ingatlanok közé sorolja.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert fentiek szerinti 
eljárások során keletkezett iratok aláírására.   

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2022. május 31. (eljárás lefolytatása) 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének 
meghosszabbításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila képviselő a biohőtermelő létesítése ebben az előterjesztésben mit jelent? Részt 
vesznek egy pályázatban, aminek az a lényege, hogy biohőtermelőt létesítsenek Kaposváron. 
 
Szita Károly polgármester a biofűtőműt biohőtermelőnek nevezik, erről szól a pályázat, 
melyet újból be kell adniuk. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5265   Száma: 21.11.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:12  
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: 
 
108/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Vagyonkezelő 
Zrt.-vel kötött távhőszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződés hatályát a „KEHOP 
5.3.4-21 Kaposvári Biohőtermelő (KBH) létesítése” projekt megvalósítására tekintettel 2028. 
október 31-re módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 

 Határidő:   2021. december 1. 
 
 

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

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

 
 

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

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

#: 5266   Száma: 21.11.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
109/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nagypiac 
Kft-vel 2011. április 15. napján kizárólagos tulajdonát képező Kaposvár, Baross G. u. 
5-13. sz. alatti, 445/1 hrsz-ú, összesen 3562 m2 területű, de természetben 8003 m2 
hasznos alapterületű, „kivett vásártér" művelési ágú, valamint a Kaposvár, Laktanya u. 
5. szám alatti, 454 hrsz-ú, összesen 7181 m2 területű „kivett vásártér" művelési ágú 
ingatlanok bérletére kötött határozatlan idejű szerződést  a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletében meghatározottak szerint módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. december 15.  

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2017. (VI.12.) számú önkormányzati 

határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata értékesíti a Kaposvár, Cseri park 9746/32 hrsz-ú 1,3734 ha 
nagyságú a Készenléti Rendőrség állományának elhelyezését szolgáló épület alatti földterületét 
a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 70.500.000 
Ft vételárért az alábbi feltételekkel: 
 - a vételárba beszámít a Magyar Állam tulajdonában lévő 5754/19 hrsz-ú, 1,1436 ha 

nagyságú ingatlan, melynek forgalmi értéke nettó 60.900.000 Ft azzal, hogy a 
területkülönbségből eredő vételár különbözetet, a nettó 9.600.000,-Ft összeget a Magyar 
Állam nevében eljáró MNV Zrt. köteles készpénzben megfizetni; 

 az Önkormányzat viseli a 5754/19 helyrajzi számú állami tulajdonú, az MNV Zrt. a 9746/32 



13 

 

hrsz-ú önkormányzati ingatlan megszerzésével kapcsolatos költségeket és eljárási díjakat. 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert utólagos 

beszámolási kötelezettséggel az adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére. 

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

 
 
-----6. Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Vikár Bélát, mint az ügyvezetői tisztségre jelöltet. 
Bejelentette, hogy amikor az ügyvezető személyéről döntenek érintettséget jelent be, mert a 
kisebbik lánya férjéről van szó. Természetesen a többi határozati pontról szavazni fog. 
Megkérte Borhi Zsombor alpolgármestert tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester kiegészítésként elmondta, amikor elkezdtek gondolkodni 
azon, hogy a turizmus szervezését milyen keretek közt változtassák meg, akkor országos szinten 
gyűjtötték a lehetőségeket, módszereket. Az derült ki, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, 
mint az országos turizmusért felelős szervezet teljesen más keretek között képzeli el a jövőt, 
mint a TDM Egyesületek. Ennek nem jósolnak nagy jövőt, sajnos az itt működő TDM 
Egyesület jelen állapotában nem felfelé ívelő ágon van. Gyakorlatilag egy országos körkép 
alapján próbáltak egy olyan javaslatot hozni, amiben olyan szereplők vesznek majd részt, akik 
érdekeltek lesznek abban, hogy a kaposvári turizmus fellendüljön. A Tuorinform Iroda 
fenntartásában anyagilag is beszállnak, és ezzel a város válláról vesznek le terheket.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila képviselő a szóbeli kiegészítésből is kiderül hogyan viszonyul az előterjesztő a 
TDM Egyesülethez. Felmerül a kérdés, hogy hosszabb távon hogyan képzelik a tagságukat a 
TDM Egyesületnél, mit tervez a tagsággal az előterjesztő? Mi lehet annak alapján a sorsa, akik 
az Egyesületnél dolgoznak és segítik a kaposvári és városkörnyéki turizmust? Mi az oka annak, 
hogy nem hirdették meg a kinevezést pályázatban a szervezet vezetői pozícióját? Lehet 
könnyebb lenne ez a szituáció, ha meghirdették volna a pályázatot. 
 
Bereczki Dávid tanácsnok megköszönte a szót, de Pintér Attila képviselő megelőzte a 
kérdésével. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a TDM Egyesületnek, ahogy az elterjesztésben is szerepel, 
felajánlották, hogy tagja legyen a Kft-nek. Ezzel nem szerettek volna élni. Több más városban, 
ahol jól működő nonprofit Kft-t hoztak létre, kisebb százalékkal a TDM Egyesületek tagok. Ez 
olyan 5 % körüli részesedés. Örült volna, ha az a válasz érkezik „igen”, sajnos nem ez a válasz 
jött. Az egyik fontos szempont az volt, hogy a TDM Egyesület és a Tourinform Iroda 
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költségvetésének 90 %-át a város fizette. Ez megváltozik, egy jelentősebb hányadot sikerült 
összeszedni vállalkozásoktól, de a TDM Egyesület, ha tovább tud működni, mert bízik benne, 
hogy a tagokban kialakultak olyan együttműködések, ami életben tartja majd ezt az Egyesületet, 
arra gondoltak, hogy gesztus értékkel maradjon bent a város. Nem szeretnék azt, hogy az 
Egyesület megszűnjön. Amíg az Egyesület működik számukra a Fő utcai irodát továbbra is 
biztosítanák, és idővel meglátják, hogy mennyire életképes önmagában az Egyesület. A 
Tourinform Iroda esetében a szándék az, hogy a dolgozókat átveszi majd az új Kft. Vikár Béla 
nagyon sokat segített neki abban a munkában, hogy ezeket a szervezeteket össze tudják 
hangolni és a Kft-ben résztvevő tagok közös javaslata volt az, hogy Vikár Bélát javasolják 
ügyvezetőnek. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila képviselő érti, hogy mi szerepel a koncepció mögött tekintettel arra, hogy több 
cikluson keresztül a Marketing és Turisztikai Bizottságot vezette. Nagyon sokat beszélgettek 
arról, hogy hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a kaposvári turizmus szervezését és akkor 
is felmerült már egy ilyennek az ötlete, több más felvetés mellett. Ugyanakkor azt gondolja, 
hogy nézőpont kérdése, hogy gesztusértékűnek tekintik vagy inkább ultimátumnak, hogy az 
Egyesületben való bennmaradásuknak az a feltétele, hogy a második legmagasabb tagdíjat 
fizető szervezetnek a díját,  azaz 250 ezer forintot hajlandóak fizetni. Ha az a hivatalos 
álláspont, hogy ez inkább gesztusértékű, akkor nevezzék annak. Véleménye szerint egy kicsit 
nézőpont kérdése is. A pályáztatást illetően azt gondolja, hogy nem az a kérdés most, hogy a 
szervezet létrehozását ki, milyen mértékben segítette, hanem, hogy elejét vegyék a személye 
elleni támadásnak, vagy a közhangulatnak, ami kialakulhat a kinevezéssel kapcsolatban, lehet 
egyszerűbb lett volna, ha meg van pályáztatva, nem pedig a Közgyűlés dönt a kinevezésről, és 
az alapján kötnek megbízási szerződést. Véleménye szerint mindannyian jobban jártak volna 
és megnyugtatóbb lett volna. Valószínűleg technikai okok miatt, sajnos az önéletrajzot nem 
tudta megnézni. Ezért az egyéni, személyes specifikációkról nem tud nyilatkozni.  
 
 
Bereczki Dávid tanácsnok az előterjesztést látva boldog volt, hogy a város próbál turisztika 
és marketing területen előrébb lépni és hatékonyabban működni. Sajnálja, hogy végül az 
előterjesztést a Pintér Attila által említett okok miatt nem tudja támogatni. Nem érzi korrektnek, 
hogy a város 58 millió forintot tesz ebbe a projektbe bele és véleménye szerint csökkenti az 
átláthatóságot az, hogy az ügyvezetői pozíció nem nyilvános pályázaton kerül odaítélésre. 
Véleménye szerint ez főleg annak fényében visszás, amit polgármester úr is említett érintettség 
címén. 
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a vendéglátás, turisztika terén mindig szeretett dicsekedni a város 
szépségeivel, bemutatni azokat az ide érkező vendégeknek. Fontosnak tartja, hogy ez a Kft. 
létrejött. Régóta beszélnek arról, hogy a turisztika Kaposvárnak is egy kitörési pontja kell, hogy 
legyen. Ennek a Kft-nek öt alapítója van, ebből három nagyon fontos. Hiányérzete, hogy 
vendéglátásból miért csak ezt a néhány céget tudták bevonni. Sokkal nagyobbnak gondolja 
Kaposváron a vendéglátással, idegenforgalommal foglalkozók körét. A Kft. nemcsak 
Kaposvárról szól, hanem Zselicről is és Somogyról is, zászlóshajónak kell lennie, talán 
eredményesebben és jobban fog működni, mint a TDM. 
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Borhi Zsombor alpolgármester gesztusértékűnek tartja, mert ha a jelenlegi tagdíjszabályozás 
alapján fizetnének, akkor továbbra is az önkormányzat tartaná fent az Egyesületet. Nem látja 
értelmét, ha az Egyesület életképes, akkor a javasolt módon is működnie kell. Nem egyszerű 
történet a covid járvány ideje alatt egy ilyen előterjesztést elkészíteni. Ezek a vállalkozások 
azok, amelyek legrosszabb helyzetben vannak. Szerette volna, hogy a város csak 50 %-os 
tulajdonos legyen. Ha van még olyan javasolt vállalkozás, nyitottak arra, hogy bevonják. Egyet 
nem szeretne, hogy 1 %-kokra aprózzák el a tulajdonosi kört, hanem akkor olyan súlyú 
vállalkozások jöhetnek be, akik fajsúlyosak. Az előterjesztésben szereplők voltak azok, akik a 
járványtól függetlenül hajlandóak voltak és fantáziát láttak ennek a Turisztikai Kft-nek a 
létrehozásában. 
 
 
Szita Károly polgármester az 58 millió forintos működési támogatás 3 évre oszlik meg, mint 
ahogy az előterjesztésben szereplő többi tag működési támogatásában szereplő összeg is 3 évre 
oszlik meg. Három év után meglátják, hogy betöltötte-e célját a Turisztikai Kft. vagy valami 
másban kell gondolkodniuk annak érdekében, hogy a turizmus fejlődjön. Alpolgármester úr 
olyan szereplőket választott és javasolt az új Turisztikai Kft. tulajdonosi körére, akikről kivétel 
nélkül mindegyikről elmondható az, hogy turizmust működtetnek és a turizmusnak a szereplői. 
A TDM-ben is vannak ilyenek, szívesen látná az önkormányzati tulajdoni arány terhére például 
a Katica Tanya tulajdonosát a Kft. tulajdonosi körében, mert turizmussal foglalkozik. Ha 
meggondolja magát és ebben a Kft-ben lát fantáziát, tulajdonos társként dolgozna velük, 
nyitottak rá, mert az önkormányzat tulajdoni aránya csökkenne. Ha a képviselők is hoznak ilyet, 
szívesen veszik, mert az a jó, ha több valós szereplője és tulajdonosa van ennek a Kft-nek, és 
tulajdonosi pozícióból irányítja és szervezi a kaposvári turizmust a Zseliccel együtt. Érdeke, 
hogy fejlődjön, mert valóban vannak már olyan turisztikai potenciáljai, amiket be tud mutatni, 
mert az élet igazolta, hogy sokan járnak oda, az csak erősíteni tudja ezt a Kft-t. Jelen pillanatban 
ennyi taggal alapítják, de ez nem azt jelenti, ha valaki jelentkezik, ne hozzák a Közgyűlés elé a 
csatlakozási szándékát. Nem is érdekli a képviselőket Vikár Béla, van-e tudás mögötte, mert 
akkor megkérdezték volna. Ismerve a képviselők mentalitását el is fogadja, ha alpolgármester 
úr és a tulajdonos társak úgy döntenek, hogy pályáztassák, akkor pályáztatás lett volna. Ha 
abban Vikár Béla pályáz és  nyert volna, akkor az lett volna a baj. Alpolgármester úr egy közös 
döntést terjesztett elő. Családtagjainak lenni, az nehezebb bárminél, mert ha családtagja vállal, 
netán önkormányzati kötődésű munkát, annak háromszor annyit kell dolgoznia, mint másnak. 
Ezt így tartja helyesnek. Örül neki, hogy elvállalta, alpolgármester úr beszélte rá. Személyes 
érintettség miatt a határozati javaslat 5-6.) pontjánál nem fog szavazni, kérte a képviselőket 
szavazzanak erről a két határozat javaslati pontról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5267   Száma: 21.11.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 5-6.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,65 
Nem 1 7,14 5,56 
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: 
 
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, fogadják el, hogy nem szavazott ezeknél a 
határozati javaslati pontoknál személyes érintettség miatt. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5268   Száma: 21.11.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a személyes érintettség bejelentéséről 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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Szavazás eredménye 
 

#: 5269   Száma: 21.11.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
110/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításában részt vesz. A Kaposvári 
Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéje 
87.000.000 Ft, melyből Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 57.482.144 Ft 
(66,07 %) üzletrésszel rendelkezik. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges, a jelen előterjesztés 
mellékleteként csatolt, a vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatokkal kiegészített 
társasági szerződés aláírására, illetve az esetlegesen szükségessé váló módosításainak 
átvezetésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése szerint 2021. évben 
esedékes 1.982.144 Ft pénzbeli betétet a 2021. évi költségvetési rendeletében szereplő 
felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 31. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése szerint 2022-től 
fizetendő 55.500.000 Ft összegű pénzbeli betétet három év alatt, 12 részletben 
negyedéves bontásban, negyedévenként 4.625.000 Ft összegben biztosítja, amely 
befizetés éves összegének megfelelő részt a költségvetés tervezésekor jóváhagy. 
 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 7400 Kaposvár, Fő utca 1. (hrsz.: 

320/1) cím alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári 
Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az ingatlant 
székhelyéül használja és ekként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse. 
 

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Vikár Bélát javasolja 
megbízni határozatlan időre, megbízási jogviszonyban.  
 

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének az első három hónapban 
havi 50 ezer Ft, ezt követően havi 500 ezer Ft összegű megbízási díjat javasol. 
 

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

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kaposvári Turisztikai Marketing 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság bejegyzéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Vikár Béla ügyvezető igazgató 
Határidő:  2021. december 31. 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati 
határozat 2. pontját alábbi D/ ponttal kiegészíti: 
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„D/ Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. 
1. Vikár Béla” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2021. december 31. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati 
határozat 3. pontját alábbi E/ ponttal kiegészíti: 
„E/ Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft. 

Borhi Zsombor 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2021. december 31. 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. november 30-
án a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesülettel kötött, a Kaposvár kártya 
forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést 60 napos határidővel felmondja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 1. (felmondásra) 

 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 8. 

szám alatti önkormányzati ingatlant a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület 
térítésmentes használatában adja, az Egyesület Alapszabályában meghatározott 
közfeladatok ellátásának idejére, azzal, hogy az épület fenntartásának teljes költsége az 
Egyesületet terhelik. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a használati megállapodás aláírására.  

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

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic 
vidéke TDM Egyesületben való tagságát abban az esetben tartja fenn, ha az 
Önkormányzat egyesületi tagdíj fizetési kötelezettségének összege legfeljebb 250 e 
Ft/év összegben kerül megállapításra. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Osvalt Mónika turisztikai referens 
Határidő:  2021. december 31. (tagdíj módosítás/tagság megszüntetése) 

 
 
Szita Károly polgármester megköszönte Vikár Bélának a részvételt, jó munkát kívánt. Kérte, 
hogy annak, aki kíváncsi rá, milyen szakmai múlttal rendelkezik turisztikában, álljon 
rendelkezésére. 
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-----7. Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és 
a kuratórium elnökének személyéről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5270   Száma: 21.11.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:33  
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: 
 
 
111/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Tudományos Életért Közalapítvány 
alapítói jogainak átvételéről és a kuratórium elnökének személyéről szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott.  
 
1.) A Közgyűlés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól történő átvételét támogatja. 
 
2.)  A Közgyűlés dr. Gombos Pétert a kuratórium elnökévé megválasztja. 
 
3.) A Közgyűlés a közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
 
4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapítói jogok átvételével kapcsolatos 

megállapodás és az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, 
valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására. 
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5.)  A Közgyűlés a 35/2020. (II.27.) önkormányzati határozat 1. E pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„E/ Tudományos Életért Közalapítvány: 
Kuratórium: 
Elnök: dr. Gombos Péter PhD 
Tagok: Jágerné Katona Zsuzsanna 

         Lőrincz Sándor 
         Rozsos Gábor” 
  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2022.02.28. 

 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
alapítványok alapító okiratainak módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5271   Száma: 21.11.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:34  
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: 
 
112/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott.  
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1.) A Közgyűlés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumának elnökévé 
Nagy Tamást megválasztja és a kuratórium tagjává Peternel Pétert delegálja. A Közgyűlés 
az alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe 
foglalt, módosított alapító okirat aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos 
bírósági eljárás lefolytatására. 

 
A Közgyűlés a 35/2020. (II.27.) önkormányzati határozattal és a 45/2021. (II.5.) 
önkormányzati határozattal módosított 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozatának 
9/C. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„C/ Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány: 
Kuratórium: 
Elnök: Nagy Tamás 
Tagok: Peternel Péter  

Kis Szabolcs  
Torma János 
Vajda Imréné  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 

 
2.) A Közgyűlés a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriumának elnökévé dr. Kéki Zoltánt 

megválasztja és a kuratórium tagjává Boa Árpádot delegálja. A Közgyűlés az alapítvány 
alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított 
alapító okirat aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás 
lefolytatására. 
 
A Közgyűlés a 35/2020. (II.27.) önkormányzati határozattal módosított 148/2019. (XI.28.) 
önkormányzati határozatának 9/A. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„A/ Kaposvárért Közalapítvány: 
Kuratórium: 
Elnök: dr. Kéki Zoltán 

       Tagok: Boa Árpád  
 dr. Fekete László 
 Molnár György  
 Hartner Rudolf  
 Tóth István  

Borhi Zsombor  
 Varga Róbert  
 Szerb György  

Ráczné Varga Mária  
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Felügyelő Bizottság: 
 dr. Szép Tamás 
 Oláh Lajosné 
        Svajda József 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 

 
3.) A Közgyűlés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány alapító okiratának módosítását az 

előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat 
aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására.  

   
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 

 
4.) A Közgyűlés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító okiratának módosítását 

az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat 
aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására.  

  
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 

 
5.)  A Közgyűlés a „Pro Iuventate” Alapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 

5. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, 
valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására.  

   
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 

 
6.)  A Közgyűlés a Mártírok és Hősök Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 

előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat 
aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására.  

 
A Közgyűlés a 35/2020. (II.27.) önkormányzati határozattal módosított 148/2019. (XI.28.) 
önkormányzati határozatának 9/B. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„B/ Mártírok és Hősök Közalapítvány 
Kuratórium: 
Elnök: dr. Giber Vilmos 

       Tagok:  Bosnyák János 
 Koppány Zoltán 
 Máj Péter 
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 Pethő László 
 Pintér Zoltán 
 Schulteisz János 
Felügyelő Bizottság: 
 Bornemissza György 
 Kalocsa Józsefné 
 Máté László   
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2021. december 31. (változásbejegyzési eljárás megindítására) 
 
 

-----9. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak  
kijelöléséhez tett javaslatról----- 

 
 

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

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

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

 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5272   Száma: 21.11.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:34  
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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113/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári általános iskolák 
felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a megállapított általános iskolai felvételi körzethatárokra a 2022/2023-as tanévre 
vonatkozóan nem kíván módosító javaslatot tenni.  

 
      Felelős:  Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:      2021.  november 25. (közlésre) 

 
 

-----10. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 
intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5273   Száma: 21.11.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:35  
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: 
 
114/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei Hatókörű 
Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásról 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a pályázati kiírást az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mnyt. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: ER)  

alapján 

pályázatot hirdet 
 

a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 
igazgatói – intézményvezetői – munkakörének  

ellátására 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony. 
 
A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető) 
 
A munkajogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői munkakör betöltése 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig 5 
év határozott időre szól az intézményben új jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő 
kikötése mellett.  
 
 
A munkavégzés helye: 
Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár – 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A könyvtári feladatok ellátása körében feladata különösen az Mnyt.tv-ben a megyei hatókörű 
városi könyvtárak részére meghatározott feladatok ellátásának irányítása, a könyvtárban folyó 
szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a könyvtár szakmai tevékenységének 
színvonalas ellátásáért, irányítja az intézmény gyűjteményi, tudományos, közművelődési és 
marketing tevékenységét. 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
Elkészíti a könyvtár stratégiai és rövid távú (éves) tervét. Gondoskodik a könyvtár dolgozóinak 
szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a könyvtár szakmai pályázatokon való 
részvételét, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokban. 
 
Munkabér és juttatások: 
Az Mt. szerint létrejövő munkaviszonyra a bérezés és az egyéb juttatások tekintetében a Felek 
közötti megállapodás, a belső szabályzatok, a munkáltatói döntések, az Mt. vezető állású 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadóak, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az adott évi költségvetési rendelete. 
 
Pályázati feltételek: 

1. az ER. 1. számú melléklete alapján támasztott speciális szakmai követelmények 
a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség; 
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b) KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 
(ennek igazolása történhet különösen államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal); 

c) végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt év szakmai gyakorlat; 

d) a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat; 
e) végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység 
végezése, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák 
bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával; 

2. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 
elvégzése (ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő 
két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának az ER. §. (1) bekezdése szerint. Mentesül a képzés 
elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 
rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően 
elvégezte, és azt okirattal igazolja; 

3. a munkakörben történő alkalmazást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel; 

4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz, 
 végzettséget, nyelvismeretet, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okiratok 

másolata, 
 kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, továbbá projektben való 

részvétel igazolása; 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési 

program, 
 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés 

elvégzésének igazolása vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzést a 
munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi; 

 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 bérezésre vonatkozó igény megjelölése; 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti kötelezettségének eleget 
tesz és nem áll fenn vele szemben az e törvényben meghatározott tilalom; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem áll fenn az Mt. 211.§-a szerinti 
összeférhetetlenségi ok; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában részt vevő 
személyek azt megismerhessék; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testület (Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése), illetve az előterjesztést véleményező szakbizottság 
(Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság) a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. január 31. 

 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást 
Kovács Kristóf kulturális referens nyújt a (30) 963-4876-es telefonszámon. Az intézmény 
megismerésével kapcsolatban a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár részéről 
Köpflerné Szeles Judit igazgató-helyettes a (82) 527-356-os telefonszámon áll a pályázók 
rendelkezésére. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a zárt 
borítékon feltüntetve a „Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár vezetői pályázat” 
megjelölést. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus 
úton a human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
A pályázat személyesen is benyújtható dr. Gróf Regina irodavezetőnél (7400 Kaposvár, 
Kossuth tér 1. T/112-es iroda) 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati 
határidő lejártát követő harminc napon belül a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező tagokból álló Szakmai Bizottság, valamint Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága hallgatja meg. 
 
 
A bizottságok véleményét mérlegelve dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
intézményvezető személyéről azzal, hogy a megbízáshoz a kultúráért felelős emberi 
erőforrások minisztere előzetes egyetértése szükséges. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2021. december 10. – 2022. január 31. 
 www.mvkkvar.hu internetes oldal – 2021. december 10. – 2022. január 31. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2021. december 10. (pályázat megjelentetése) 

 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező tagokból álló Szakértői Bizottság tagjai közé a Köznevelési, 
Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnokát, dr. Giber Vilmost, valamint a 
Polgármesteri Hivatal kulturális referensét, Kovács Kristófot delegálja és felkéri a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületét képviselőjének delegálására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2022. január 15. (felkérés elküldésére) 
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-----11. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 
munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5274   Száma: 21.11.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:35  
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: 
 
 
115/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 

1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a pályázati kiírást az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mnyt. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 

valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: ER)  

alapján 

pályázatot hirdet 
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a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
igazgatói – intézményvezetői – munkakörének  

ellátására 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony. 
 
A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető) 
 
A munkajogviszony időtartama: 
Az intézményvezetői munkakör betöltése 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig 5 
év határozott időre szól az intézményben új jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő 
kikötése mellett. 
 
A munkavégzés helye: 
Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum – 7400 Kaposvár, Fő u. 101. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A múzeumi feladatok ellátása körében feladata különösen az Mnyt.tv-ben a megyei hatókörű 
városi múzeumok részére meghatározott feladatok ellátásának irányítása, a múzeumban folyó 
szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a múzeum szakmai tevékenységének 
színvonalas ellátásáért, irányítja az intézmény gyűjteményi, tudományos, közművelődési és 
marketing tevékenységét. 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
Elkészíti a múzeum stratégiai és rövid távú (éves) tervét. Gondoskodik a múzeum dolgozóinak 
szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a múzeum szakmai pályázatokon való 
részvételét, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokban. 
 
Munkabér és juttatások: 
Az Mt. szerint létrejövő munkaviszonyra a bérezés és az egyéb juttatások tekintetében a Felek 
közötti megállapodás, a belső szabályzatok, a munkáltatói döntések, az Mt. vezető állású 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadóak, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának az adott évi költségvetési rendelete. 
 
Pályázati feltételek: 

1. az ER. 1. számú melléklete alapján támasztott speciális szakmai követelmények 
a) mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász 

szakképzettség; 
b) KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 

(ennek igazolása történhet különösen államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal); 

 
c) végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább három év szakmai gyakorlat; 
d) a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat; 

2. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt 
elvégzése (ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő 
két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a 
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munkáltatói jogkör gyakorlójának az ER. §. (1) bekezdése szerint. Mentesül a képzés 
elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 
rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően 
elvégezte, és azt okirattal igazolja; 

3. a munkakörben történő alkalmazást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel; 

4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz, 
 végzettséget, nyelvismeretet, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okiratok 

másolata, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési 

program, 
 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés 

elvégzésének igazolása vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzést a 
munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi; 

 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 bérezésre vonatkozó igény megjelölése; 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti kötelezettségének eleget 
tesz és nem áll fenn vele szemben az e törvényben meghatározott tilalom; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem áll fenn az Mt. 211.§-a szerinti 
összeférhetetlenségi ok; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában részt vevő 
személyek azt megismerhessék; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testület (Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése), illetve az előterjesztést véleményező szakbizottság 
(Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság) a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. január 31. 
 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást 
Kovács Kristóf kulturális referens nyújt a (30) 963-4876-os telefonszámon. Az intézmény 
megismerésével kapcsolatban a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részéről 
Horváth Szilvia igazgató-helyettes a (20) 288-4650-es telefonszámon áll a pályázók 
rendelkezésére. 
 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a zárt 
borítékon feltüntetve a „Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum vezetői pályázat” 
megjelölést. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus 
úton a human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
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A pályázat személyesen is benyújtható dr. Gróf Regina irodavezetőnél (7400 Kaposvár, 
Kossuth tér 1. T/112-es iroda) 
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati 
határidő lejártát követő harminc napon belül a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező tagokból álló Szakmai Bizottság, valamint Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága hallgatja meg. 
A bizottságok véleményét mérlegelve dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
intézményvezető személyéről azzal, hogy a megbízáshoz a kultúráért felelős emberi 
erőforrások minisztere előzetes egyetértése szükséges. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2021. december 10. – 2022. január 31. 
 www.mvkkvar.hu internetes oldal – 2021. december 10. – 2022. január 31. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2021. december 10. (pályázat megjelentetése) 

 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező tagokból álló Szakértői Bizottság tagjai közé a Köznevelési, 
Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnokát, dr. Giber Vilmost, valamint a 
Polgármesteri Hivatal kulturális referensét, Kovács Kristófot delegálja és felkéri az 
intézményben működő üzemi tanácsot, valamint a Magyar Vidéki Múzeumok 
Szövetségét képviselőik delegálására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2022. január 15. (felkérés elküldésére) 

 
 

-----12. Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges 
Városok Hálózathoz történő csatlakozásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) van egy mozgalma az 
Európai Egészséges Városok Hálózata, amelyhez javasolta, kérjék csatlakozási szándékukat. 
Ebbe a hálózatba jelentkezet 3 héttel ezelőtt és a certifikációt már meg is kapta a Kaposi Mór 
Megyei Kórházuk. Mivel a 2030-ig szóló várospolitikai programjuk egyik meghatározó pontja 
a többiek mellett az, hogy 2030-ra az ország egyik legegészségesebb városa legyenek. Ehhez a 
világszervezethez való csatlakozásuk előnyökkel fog számukra járni. Tudásban is, 
információszerzésben is, kapcsolatszerzésben is. Meg van győződve róla, tudnak átvenni a 
szervezetben levő tagoktól tudást, de biztos benne, hogy tudnak majd átadni számukra olyan 
tudást, amivel ők nem rendelkeznek, viszont itt már jól működik.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5275   Száma: 21.11.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:36  
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: 
 
116/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és 
az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy részt kíván venni a WHO Európai Egészséges Városok 

Hálózat VII. ötéves ciklusában (2019-2025), és felkéri a polgármestert, hogy az ez irányú 
szándéknyilatkozatot küldje meg a WHO Európai Regionális Irodája részére.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2022. január 31.  

 
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a tagsággal együtt járó pénzügyi hozzájárulás forrásának 

megteremtésére, és ezt az összeget évente beépíti az aktuális költségvetési rendeleteibe.  A 
pénzügyi hozzájárulás 2022. évi összege 6.000 USD. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2022. január 31.  

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. január 1-től 2025. 

december 31-ig 1 fő, egészséges város koordinátori álláshelyet létesít. Az álláshely 
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pénzügyi fedezetére 2022. január 1-től tárgyévre 5.500 eFt  személyi juttatás és 853 e Ft 
szociális hozzájárulási adót biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2022. január 31. 

 
 

-----13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019.(X.31.) 
önkormányzati határozatának módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, Pintér Attila képviselő úr régi-új 
képviselőként csatlakozott hozzájuk. Korábbi képviselő társuk lemondott. Képviselő úr a 
lemondott képviselő megüresedő bizottsági tagságát fogja betölteni. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5276   Száma: 21.11.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
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117/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának c) pontját úgy módosítja, hogy Népjóléti Bizottság képviselő tagja dr. 
Molnár Péter helyett Pintér Attila. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 

határozatának e) pontját úgy módosítja, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság képviselő tagja dr. Molnár Péter helyett Pintér Attila. 

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

 
 

-----14. Előterjesztés tanya elnevezéséről ----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző egy Répáspuszta melletti tanyát fognak elnevezni Szarvasfarmnak, 
mert valaki lakcímet kért kiállítani és így jogszabályilag kötelező. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5277   Száma: 21.11.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:39  
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: 
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118/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, külterület 0366/32 
hrsz. alatti ingatlan a „Szarvasfarm tanya” elnevezést kapja 

 
Felelős:                               dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:                  Bálizsné dr Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő:                            2021. december 1. 
 
 

-----15. Előterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan 
felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételéről----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5278   Száma: 21.11.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:39  
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: 
 
119/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, a kaposvári 836 hrsz-ú, 
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természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. január 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 836 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentációt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bek. 9. pontjában meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás” feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az 1246/2021. (V.6.) kormány határozat szerint 
munkásszállás építéséhez kívánja felhasználni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. január 30. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 836 hrsz-ú, 
természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó 
tervdokumentáció tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja. Az 
igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. január 30. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a kaposvári 
836 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatti ingatlan felújítására 
vonatkozó tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, 
valamint a tervdokumentáció ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. március 31. 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, Borhi Zsombor alpolgármester úrnak jelentős feladata 
lesz, hogy cirka 1,2 milliárd forintot összerakjon részben pályázati keretekből, részben más 
formában, hogy ezt az ingatlant fel tudják újítani, és az elkészült tervek alapján 
munkáshotelként tudják később üzemeltetni. Jó munkát kívánt ehhez a megtisztelő feladathoz. 
Megszereztek mindent tulajdonukba kerül a volt Tanítóképző Főiskolának a kollégiuma, 
megszerezték a terveket, így engedélyes kiviteli tervük is van. Nincs más hátra csak a szükséges 
forrást előteremteni az átalakításra és felújításra. 
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-----16. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásról ----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester veszélyhelyzettől függetlenül, azzal, hogy ülésezik a képviselő-
testület kötelezettségük évente egyszer közmeghallgatást tartani. Ennek az időpontját tűzték ki. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5279   Száma: 21.11.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:41  
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: 
 
120/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 
35/2021. (I. 28.) önkormányzati határozatával elfogadott és a Közgyűlés 4/2021. (VI. 18.) 
önkormányzati határozatával módosított 2021. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 
munkatervet egy december 7-i időpontra meghirdetett közmeghallgatással egészíti ki. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2021. december 7. 
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-----17. Előterjesztés a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5280   Száma: 21.11.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
121/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a kaposvári 3331 
hrsz-ú, 49202 m2 nagyságú, „kivett szennyvíztisztító” megnevezésű, természetben Kaposvár, 
Szennyvíztelepi úton lévő ingatlan 20000 m2 nagyságú ingatlanrészének 10 éves határozott 
idejű bérbeadására vonatkozó 1. számú mellékletben szereplő pályázati felhívás 
megjelentetését, egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázat lebonyolítására, valamint a 
leendő bérlővel történő bérleti szerződés aláírására. 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. december 15. (pályázat kiírására) 
 
 
-----18. Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. 

szám alatti ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamit 
elidegenítési és terhelési tilalommal történő terheléséről----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester az OTP-től fogja a tulajdonos felvenni a hitelt, erről szól az 
előterjesztés. Közös érdekük, hogy ez az ingatlan felújított állapotban gyönyörködtethesse a 
kaposváriakat és az ideérkezőket. 
  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5281   Száma: 21.11.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
122/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt. 
javára 1. ranghelyen 350 millió Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti, 
234 hrsz-ú ingatlanra, valamint a Kaposvár, Kontrássy u. 4. szám alatti, 233 hrsz-ú ingatlan 
55/250-ed tulajdoni illetőségére.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021.december 31. 
 
 
-----19. Előterjesztés Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti 

hagyatékának vásárlásáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, sajnos már egyik művész sincs 
közöttük. Nem csupán Kaposvár, nem csupán a Dunántúl, hanem Magyarország életében is 
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meghatározó művész volt mindkettő. Honty Márta műalkotásai közintézmények falán 
láthatóak, Bors István szobrai közül több kint van többek között Kaposvár közterületein is. 
Például az Alakoskodó, Négy évszak szökőkút a Noszlopy Gáspár utcában, Napkerék körhinta 
szobruk az Európa parkban szintén a művész úr alkotása. Volt szerencséje a házaspár kiállítását 
megnézni Budapesten a Vigadóban. Korábban szándékuk volt a hagyatékuk megszerzése, 
Géger Melinda végezte el a leltározási munkát, és az örökös most hivatalosan is felajánlotta 
megvételre az örökségét. Javasolta, vegyék meg 30 millió forintért, 20 millió forint kormányzati 
támogatással, 10 millió forint önrésszel. Tervük az, hogy állandó kiállítás keretén belül 
forgószerűen, mindig más-más alkotás kiállításával állítsák ki műveiket. Erkölcsi kötelességük 
ezt megtenni.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5282   Száma: 21.11.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:46  
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: 
 
123/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Honty Márta iparművész és 
Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
felsorolt 220 db alkotását megvásárolja Bors Katalin tulajdonostól 30.000.000 Ft vételárért, 
amennyiben a vásárláshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20.000.000 Ft összegű 
támogatásával kapcsolatos támogatói okirat aláírásra kerül. A vételár fennmaradó további 
10.000.000 Ft összegét a Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret 
terhére biztosítja.  

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. június 15. 
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-----20. Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban  
történő betöltéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, dr. Pintér Rómeó alpolgármester úr, társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként látja el munkáját. Azzal a javaslattal él, hogy főállású 
alpolgármesterré legyenek kedvesek kinevezni. Egyszerű oka van, amiért ezt a javaslatot hozta, 
Pintér Rómeó alpolgármester úr reggel 8-kor megkezdi munkáját a Városházán és este 8-9 
órakor még megtalálja. Legfőbb feladata az, hogy a polgármesternek segítsen, azzal együtt, 
hogy önálló szakterületet visznek. Alpolgármester úr rendkívül sokat dolgozik, rendkívül sok 
társadalmi kapcsolatot létesít a város érdekében és működtet a munkájával. Javasolta, hogy 
főállású alpolgármesterré nevezzék ki.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila képviselő meglehet, hogy ebben a politikai klímában indoklást igényel, hogy egy 
ellenzéki képviselő miért támogatja egy újabb főállású alpolgármesternek a kinevezését. Évek 
óta ismeri alpolgármester úr tevékenységét, tudja, hogy városmarketing és a turisztika területén 
is komoly és hatékony tevékenységet fog tudni végezni ezzel a felhatalmazással. Bár az 
előterjesztésben ezek a területek nincsenek megnevezve, inkább adminisztratív jellegű 
tevékenységek vannak feltüntetve az előterjesztésben. Ezzel együtt reméli, hogy az előbb 
említettek továbbra is alpolgármester úrhoz tartoznak. Reméli, hogy az a terület, amin már évek 
óta dolgoznak, a városmarketing és turizmus területe is kicsit hatékonyabbá válik, nemcsak az 
előbb létrehozott szervezettel, hanem azzal együtt, hogy ennek a területnek lesz egy főállású 
alpolgármestere. Ezért is támogatja a kinevezést. Másodsorban megtette, amit kevesen tesznek 
meg, felkereste és kérte a támogatását, melyet megindokolt, hogy miért. Megbeszélték milyen 
területeket fog gondozni, és milyen területeket fog segíteni főállású alpolgármesterként. 
Hozzátette, próbálják segíteni a város vezetését, ha polgármester úr úgy látja, hogy ez erőforrás 
gazdálkodásban hatékonyság növekedéshez vezet, hogy főállásban lássa el valaki a 
tevékenységét, akkor abban szeretne partner lenni. Azonban megjegyezte azt is, hogy az 
ellenzék a korábbi ciklusokhoz képest sokkal kevesebb jogosítvánnyal rendelkezik ma az 
önkormányzatnál, mint korábban rendelkezett. Nincs lehetőségük különböző testületekben élni 
azzal a jogosultsággal, amivel egyébként önkormányzati képviselőként, vagy akár ellenzéki 
politikusként élhetnének. Ezzel a kiegészítéssel támogatja a javaslatot. 
 
Szita Károly polgármester a baloldal Közgyűlésben való részvételéről egyértelmű a 
véleménye. A baloldal pontosan annyi jogosítvánnyal rendelkezik, amennyit a választáson 
kiérdemelt. Így működik a demokrácia.  
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Ügyrendi személyes érintettséget jelentett be. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5283   Száma: 21.11.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a személyes érintettség bejelentéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 71,43 55,54 
Nem 3 21,43 16,67 
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: 
 
 
Szita Károly polgármester jó szívvel ajánlja dr. Pintér Rómeót főállású alpolgármesternek, 
kérte, hogy szavazzanak. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5284   Száma: 21.11.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 24 15:53  
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: 
 
124/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az alpolgármesteri tisztség 
foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
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dr. Pintér Rómeó társadalmi megbízatású alpolgármester tisztségét 2021. november 25. napjától 
foglalkoztatási jogviszonyban tölti be azzal, hogy az illetményére és költségtérítésére a 
112/2019. (X. 31.) önkormányzati határozat vonatkozik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  

dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester gratulált dr. Pintér Rómeó alpolgármester úrnak és jó munkát 
kívánt. Megköszönte a két baloldali képviselőnek, hogy eljött a mai Közgyűlésre. Nem jellemző 
rájuk, kivéve Pintér Attila képviselő urat, hogy a rendkívüli ülésre is tiszteletüket tették. 
Elgondolkodtatónak tartja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi üléseken ugyan olyan fontos 
dolgokról kell dönteniük, mint a munkaterv szerinti rendes Közgyűlésen. A Közgyűlés 
munkáját nem tisztelik meg – tisztelet a kivételnek – a baloldali képviselők. Ennek egyetlen 
oka van, hogy nem jár érte tiszteletdíj, ha valaki hiányzik ugyanúgy megkapja a tiszteletdíját. 
Kérte jegyző urat, nézze meg annak a jogi lehetőségét, hogy a parlament házszabálya, szmsz-
e, a rendkívüli parlamenti ülésekre mit mond a tiszteletdíj esetében. Ott a rendkívüli ülésen is 
kötelező a részvétel. Most egy olyan zárt ülési anyagot tárgyalnak, amikor egy képviselő 
társukat érinti maga az előterjesztés. Önmagában elgondolkodtató, hogy az érintett miért nincs 
itt.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


