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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. november 25. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
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 18-an vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
Kérte, hogy szavazzanak a napirendekről, vegyék fel napirendre  

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztés, valamint 
- Interpelláció és kérdés napirendet. 

 
A helyi népszavazásról szóló 25/2014. sz önkormányzati rendelet módosításáról szóló dr. 
Nadrai Norbert József által készített előterjesztést nem javasolja felvenni a napirendek közé, 
mivel az a szeptemberi közgyűlés alkalmával megtárgyalásra került.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi kérte, hogy a 6.) és 7.) napirendi pontról külön 
szavazzanak az SZMSZ 18.§(2) bekezdése alapján, mivel késedelmesen lettek kiküldve annak 
ellenére, hogy tervezett napirendek voltak. Tájékoztatást kért az előző napi rendkívüli 
közgyűlésről.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5286   Száma: 21.11.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a helyi népszavazásról szóló 25/2014.(VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló napirend felvétele a napirendi pontok közé  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 27.78 27.78 
Nem 11 61.11 61.11 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5287   Száma: 21.11.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 08:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
126/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy nem veszi napirendjére 
a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
képviselői előterjesztést. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette 
napirendjére: 
- a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint a Kérdés és az Interpelláció napirendet. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József 
önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
 
NAPIREND: 
 

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

2. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

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

 
6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

8. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

9. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

10. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 
ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
11. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

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

 
12. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 



5 

 

13. Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

 
15. Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 
16. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. III. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

17. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IX. havi önkormányzati hátralékok 
alakulásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
     18. Előtejesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról 
            Előterjesztő:  dr. Nadrai Norbert József képviselő 
 
     19. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
            Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
            Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 
     20. Kérdés 
 
     21. Interpelláció  
 
Zárt ülésen: 
 

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

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

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 
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5. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

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

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

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 önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
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 bérleti jogviszony létesítése ügyében 
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 
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17. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 
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 
 

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 bérleti jogviszony létesítése ügyében 
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 
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29. Előterjesztés az „Év Kaposvári Munkáltatója” kitüntető cím adományozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

30. Előterjesztés a 2021. évi „Év Sportolója” díj odaítéléséről 
Előterjesztő:  Perlaki József tanácsnok 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

31. Előterjesztés kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta dr. Nadrai Norbert József képviselőt, hogy az előző napi 
rendkívüli közgyűlés napirendjeit is elfogadta a testület. Ez részben a kiküldött meghívó szerinti 
napirendet érintette, valamint felvette napirendjére a foglalkoztatási jogviszonyban betöltött 
alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos előterjesztést is.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a választ és kérte, hogy a képviselők vegyenek részt 
azokon a rendkívüli közgyűléseken is, amelyeken nem kockáztatják a tiszteletdíjukat, mivel 
azok is kötelezőek. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az adókkal és a fizetőparkolókkal 
kapcsolatos előterjesztések időben elkészültek, de jogszabályi változás miatt át kellett dolgozni 
azokat, azért kerültek ki későn.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a két előterjesztés elkészülte után hozott a 
Kormány egy döntést, hogy 2022. évben sem lehet árakat emelni a közszolgáltatásokban, a 
helyi tömegközlekedésben, helyi adókban. Nagyon örült ennek a döntésnek. Jegyző úr ennek a 
döntésnek megfelelően dolgozta át az előterjesztéseket.  
 

 
-----1.  Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy dr. Nadrai Norbert József 
képviselő módosító indítványai is kikerültek a honlapra. Az előterjesztést a bizottságok 
megtárgyalták és a jogi, valamint a pénzügyi bizottság kiegészítéssel együtt támogatta. A 
módosító indítványokat a bizottságok nem támogatták.  
 
Oltási hét zajlik az országban és a kaposvári oltóponton sokkal többen vannak, mint jellemzően 
eddig vírus elleni küzdelemnek más hatékonyabb lehetősége nincs az oltáson kívül. Véleménye 
szerint mindenkinek fel kell vennie a harmadik oltást is. A betegszám további növekedése az 
oltással állítható meg.  
 
Folynak a munkálatok a városban, amíg az idő engedi annak ellenére, hogy az első adventi 
gyertya meggyújtására kerül sor. Folyik a Donner megújítási programja, 117 millió forintért 
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kerül felújításra a Bartók Béla utca. A körforgalomtól a Táncsics Mihály utcáig mindkét oldalon 
a járdafelújítás és útfelújítás zajlik most. A donneri templom előtti tér rendbetétele is 
megkezdődött. Sajnos kellemetlenségekkel is jár a munka, türelmet kért az ott élőktől. Ezek a 
beruházások használhatóbb, szebb környezetet fognak eredményezni. A Vaszary-park 
megújításával Európa Zöld Városa díjat nyert a város. A klímavédelemben való munka miatt 
az britt nagykövet megkereste, hogy csatlakozzon Kaposvár a Race to Zero kampányhoz. A 
Kék Bolygó Alapítvánnyal közösen jelentős dolgokat értek el. Körülbelül két hete a 
Köztársasági Elnök úrnak számolt be a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként 
hogyan állnak a nagyvárosok a klímavédelem elleni küzdelemben. Vannak olyan nagyvárosok, 
ahol már sokkal előbbre járnak a programukkal, mint tervezték. Kaposvár is már meghaladta a 
2030-as célértéket. 56%-os megtakarítása van a városnak, a cél 55% volt.  
Több beruházás is folyik még a városban: a Buzsáki utcai lösz partfal megerősítése, amely 430 
millió forintba kerülő beruházás. Sajnos a fal megindult, és be kellett avatkozni, hogy ne 
történjen baj. Több ütemben történik a munka, jövő év tavasza a befejezési dátum. 300 millió 
forintba kerül a Sávház kopolit üveg cseréje, amely az üveget tartó szerkezet cseréjét is jelenti. 
Jelenleg az északi falon végzik a munkát. Erre azért volt szükség, mert korábban a 9. emeleten 
kitörött kettő üveg a nagy szél miatt. Nem szerették volna, ha nagyobb baj történik. Elkezdődött 
a Kinizsi lakótelepen a város harmadik futókörének építése is. Ezeknek a beruházásoknak az is 
a célja, hogy az egészségmegőrzés lehetősége minél közelebb legyen a lakhelyhez. Ezeket 
célozzák a kondigépek kihelyezése minden korosztály számára, a grundok megépítése is. A 
kerékpárút építése is folytatódik az Izzó utcában. A közbringarendszer kiépítése is folyik, 
elnyert pályázata alapján. Az Izzó utcai kerékpárút emblematikus helye a városnak, mivel kb 
2000 ember dolgozik azon a környéken. Ezzel a vállalkozók kérésének tett eleget, így a 
dolgozók is könnyebben tudnak kerékpárral eljutni a munkahelyükig. A cél, hogy a KVGY-ig 
legyen kiépítve az út, utána az Egyetemig, ha meg tudnak egyezni a tulajdonosokkal. A füredi 
úti kerékpárút nyomvonala is elkészítésre kerül, amely a biomassza vezeték telepítése után lesz 
leaszfaltozva. A forrás is megvan rá. A Polgárok Háza is rövidesen elkészül, hamarosan 
megkezdődik a volt Levéltár épületének felújítása is.  
A Sisecam céggel megaszületett a megállapodás. A Keleti Ipari Parkban fognak dolgozni, 350 
embernek fog munkát adni.  
A Városüzemeltetés munkáját nézve, folytatják a fák felmérését, szükség szerinti kivágását, 
pótlását. A Németh István fasorban például 30 millió forintba kerül a fák vizsgálata, metszése, 
pótlása. Csak a legvégső esetben lesznek fakivágások. Utána a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
folytatódnak a munkálatok remélhetőleg tavasszal. A Kutyatár Egyesület kap 5 millió forint 
támogatást, mivel a covid miatt kevesebb támogatás érkezett hozzájuk.  
Jövőre a Giro d’Italia kerékpáros verseny egyik szakasza Kaposvárról indul, amelyet a Kométa 
Zrt ügyvezető igazgatójának köszönhet a város. 800 millió néző láthatja város legszebb 
épületeit. Ezúton is gratulált Boros Bence birkózónak, aki negyedszer lett magyar bajnok.  
A város költségvetése, gazdálkodása stabil, a gazdasági foglalkoztatási mutatók jók, az 
iparűzési adóbevételt magasabbra tervezeték, mivel az látták, hogy a kaposvári gazdasági 
mutatók emelkednek. Ezen mindenki meglepődött. Rekordalacsony a regisztrált 
munkanélküliek száma, 1300 alatti regisztrált munkanélküli volt októberben. Ezen is látszik, 
hogy a covid elleni védekezés leghatásosabb módja az oltás. Például, ha egy óvodában 30 
gyerek kerül karanténba, mert egy valaki megbetegszik, akkor az nagyon nagy gond egy 
családban, hogyan oldják meg. Ez bevételkiesést von maga után, többen megbetegedhetnek, 
amely ellen az oltás jelent védelmet. 
 

-----Kérdések----- 
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Pintér Attila képviselő első kérdése volt, hogy az ígért légszennyezettség mérő berendezés 
beszerzése mikor történik meg és mikor csatlakozik Kaposvár az országos rendszerhez. Ez az 
egészség, sportolás szempontjából is fontos lenne. A második kérdése a női röplabda 
akadémiához kapcsolódik. November 8-án döntöttek a klub támogatásáról, de az akadémia is 
hasonló problémákkal küzd. Várható-e, hogy hasonlóképpen kell helytállni?  
  
Felder Frigyes képviselő a Városligettel kapcsolatban tett fel kérdéseket: az előző közgyűlésen 
feltett kérdését újra feltette, hogy patkányirtás mikor és milyen ütemben valósul meg, mert 
többen jelezték neki, hogy nem látják hatását. A kisjátszótér és a panzió között van egy 
csúszkáló elem – aminek nem tudja a nevét, de ki sincs írva – amely balesetveszélyes. Fel lesz-
e újítva? A gömbös sportlétesítménynél rozsdásodnak a csövek, kéri, hogy figyeljenek oda rá. 
A kisjátszótérre is ráfér a karbantartás. Kérdése, hogy tervbe van-e ezeknek az eszközöknek a 
cseréje, felújítása? Kéri, hogy a tanösvény karbantartása is történjen meg. Örömmel konstatálta, 
hogy van pénz világításra, és kérdezte, hogy a kosárpályán felkapcsolják-e a villanyt, mivel fél 
ötkor már teljesen sötét van és semmit nem lehet látni. Van-e őr a Városligetbe, mivel amikor 
arra járt még nem találkozott vele? Ha van, milyen időközönként jár, mert vannak olyan 
problémák, amelyeket meg tudna oldani. A kosárpálya gumiborításának rendbetétele tervbe 
van-e véve? Azt örömmel látta, hogy a palánk végre időtálló lett. A Kinizsi lakótelepen a 
„Holnemvolt játszótérre” is ráférne a karbantartás. Volt ott állattetem, ami miatt szóltak a 
városüzemeltetésnek, de egy hét múlva is még ott látta. A játszóterek karbantartása mikor 
történik meg? Utolsó kérdése volt, hogy a kórházi várólistákkal kapcsolatban sikerült-e 
továbblépni?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy ha lejár az közszolgáltatók 
áremelkedésére vonatkozó moratórium, akkor milyen áremelkedés várható? Ezt azért kérdezte, 
mivel az eredeti előterjesztésekben drasztikusan emelték volna az árakat. Veszélyhelyzeti 
tartalék 33,4 millió forint, kérdése volt, hogy mennyi tesztet lehet ebből végezni önkormányzat 
szférában, kik végzik, és esetleg kaphatnak-e valami plusz juttatást, ha hétvégén végzik a 
munkájukat? Az alpolgármesteri juttatás kapcsán kérdezte, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta-
e, mivel duplájára nő a jövedelem? A pandémia alatt a polgármesteri megbízottak milyen 
segítséget tudtak adni, kik ők és mennyi tiszteletdíjért végezték ezt a munkát? A Sávház 
felújításával kapcsolatban kérdezte, hogy a beruházás pontos befejezése mikor fog megtörténni, 
hogy lakók mire számítsanak? A kaposfüredi két trafibox mikor kerül beszerzésre, mivel június 
15-én lett bejelentve a beruházás. A tagvállalatok tőkehelyzetének rendezése polgármesteri 
hatáskörbe tartozik. Kérdése volt, hogy visszavonás nélkül hozhat-e döntést a Közgyűlés ebben 
a kérdésben? A taszári polgári terminál kapcsán kérdezte, hogy mikor épült és mennyi bevételt 
hoz?  
 
Bereczki Dávid tanácsnok 2020. január 30-án döntött úgy a Közgyűlés, hogy a 
városgondnokság feladatait a holding alá csoportosítja azzal az indokkal, hogy nem működik 
elég hatékonyan és túl sok pénzt emészt fel. Kérdése volt Polgármester úrhoz, hogy 
hatékonyabban működik-e és hogy kevesebb pénzt emészt-e fel?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a brüsszeli bürokraták miatt nem lett még 
megvalósítva a légszennyezettséget mérő műszer beszerzése annak ellenére, hogy aláírt 
szerződése van a városnak. Átadta a szót Kovács Katalin igazgató asszonynak. 
 
 
Kovács Katalin igazgató elmondta, hogy a pályázatot úgy kellett kiírni, hogy legalább két 
pályázatnak kell beérkeznie. Ha egy cég adja be pályázatát, akkor érvénytelennek kell 
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tekintetni. December 20-a az ismételt pályázat beadási határideje és csak reménykedni tud, 
hogy lesz kettő ajánlat. Ha ez így lesz, akkor tavasszal már működni fog a mérőállomás.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy három éve van elnyert pályázat a 
légszennyezettség mérő műszerre. A sporttámogatásokkal kapcsolatban azt válaszolta, hogy 
igyekszik, de nem tud mindenkit megmenteni. Nagyon felemelő, de bonyolult dolog a 
sporttámogatás. A város 55 sportszervezetet támogat valamilyen formában a költségvetésből. 
Ebből van öt kiemelt sportegyesület is, ilyen a kettő röplabda, a vízilabda, a labdarúgás és a 
kosárlabda. Ebből négy NB I-es csapat. A sportegyesület vezetője szeretné mindig 
eredményesebbé tenni a csapatát. Ezért történik olyan, hogy a szponzor ígéretet tesz a 
támogatásra, leigazolja a játékost, végül a szponzor nem adott támogatást, ezért az 
önkormányzatnak kell segíteni, hogy be tudják fejezni az adott bajnoki évet. Van tudomása 
róla, hogy a női röplabda klubon belül az akadémia is pénzügyi gondokkal küzd. Felhívta az 
elnökség figyelmét arra, hogy tegyenek rendet. Az ott sportoló fiatalokat tartotta szem előtt, és 
azért támogatta őket. Ha azt látja, hogy nem boldogulnak, akkor azt fogja javasolni, hogy 
vegyék fel őket a Sportiskolába annak érdekében, hogy a röplabdázni vágyók ezt megtehessék. 
Képviselő úr kérdésére válaszul elmondta, hogy a rágcsálóirtókat folyamatosan ürítik. A 
Városligetben levő csúszkáló elemet a képviselő úr is jóváhagyta akkor, amikor egy fiataloknak 
kiírt pályázaton egy fiatal hölgy ezt kitalálta és megnyerte. Körülbelül fél éve használta. A 
fiatalok használják, pihenőként szolgál, vannak benne biztonsági elemek, hogy ne csússzon le 
a sínről. Megnézeti, hogy minden rendben van-e vele, ne történjen baleset. Köszöni, hogy 
felhívta képviselő úr a figyelmét a karbantartásokra. A játszóterek esetében tavasszal állnak 
neki a felújításoknak. A többi karbantartást is elvégzik a városüzemeltetés által. Az árammal 
kapcsolatban elmondta, hogy nem volt egyszerű és nincs is még vége. Elszálltak a világpiaci 
árak. Az Európai Uniós közbeszerzésen keresztül kell a közbeszerzést elvégezni minden évben, 
amire 5-6 ajánlat érkezik mindig. Megdöbbenésére az idei árhoz képest a megajánlott jövő évi 
ár több, mint két és félszerese volt. Ezt nem fogadta el. Több mint 400 millió forintos 
költségvetési növekedést eredményezett volna a városnak. Az ország legdrágább városa volt 
Kaposvár, most a legolcsóbb, ezért nem fogadta el az ajánlatokat. Van egy másik lehetőség is, 
a rezsicsökkentés, ami azt jelenti, hogy fix, egyetemes árat szabnak meg. November 30-ig lehet 
csatlakozni ehhez a rendszerhez. Eddig olcsóbb volt az áram az uniós közbeszerzésen. Kérte 
Balogh Beáta gazdasági igazgatót, hogy figyeljék az állam által biztosított árambeszerzésről 
szóló rendeletet. A gazdasági igazgatóságon már egy hete azon dolgoznak, hogy november 30-
ig az önkormányzat és cégei be tudják nyújtani az egyetemes szolgáltatói körbe való tartozáshoz 
az igényt. Kérte alpolgármester urat, hogy a városligeti kosárpálya világításának nézzen utána. 
Addig lesz világítás, amíg az időjárás engedi és használják a pályát. A parkok őrizve vannak. 
A kórházi várólistákról elmondta, hogy megkérte Moizs Mariann főigazgatót, hogy juttassa el 
a képviselő úrnak az adatokat. Kérte a képviselő urat, hogy kérjen tőle elnézést, amiért 
megvádolta a téves adatok miatt. Tiszteli képviselő urat a teszteléssel kapcsolatos kitartásáért, 
de ha nem rendelkezik azzal a tudással, amivel kell, akkor a szakértőket kérdezi meg és hallgat 
rájuk. Több országban bevezették a tesztelést, de meg is szüntették, mert hamis biztonságot 
adott az embereknek és nem mentek oltakozni. Ő az oltásban hisz, mert a hozzáértő emberek is 
ebben hisznek. Elmondta, hogy az nem lehetséges, hogy az alpolgármesterek többet keressenek, 
mint a polgármesterek. Kérte, hogy jobban nézzenek utána. A sávházi felújítással kapcsolatos 
kérdés megválaszolásához átadta a szót Szirják Imréné igazgatónak.  
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a Sávház északi homlokzat felújításának végső 
befejezési időpontja augusztus vége lesz. Ez az északi, keleti és nyugati homlokzat felújítását 
jelenti a 300 millió forint, ami 4400 m2 felületet takar.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kaposfüredi trafipax vásárlása nem egyszerű, 
mivel boltban nem kapható. Meg kell rendelni, el kell készíteni, le kell szállítani. Addig 
polgárőr segíti a gyalogosokat, a rendőrlámpát is megrendelték, még nem szállították. Trafipax 
december 15-ig lesz. Az országban itt a legolcsóbb a vízdíj, az északi szegényebb országrészben 
a legdrágább. Amikor baloldali vezetése volt az országnak, akkor minden évben 
megemelkedtek az árak, mert követni kellett a piacgazdaságot. Ettől szegénység alakult ki 
ebben a városban. Tudja, hogy a rezsicsökkentett áron nem lehet ellátni az adott szolgáltatást, 
mivel az ár nem fedezi például a csőrekonstrukciót, béreket, egyebeket. Egyszerű az árakat 
emelni, de amíg polgármester lesz, addig nem így szeretné vezetni a várost, mert tudja, hogy 
emberek vannak mögötte, akik nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. A gazdasági válság ideje alatt 
2008-tól az volt az országvezetés filozófiája, hogy a költségvetés csak úgy tartható, ha elvesz 
az emberektől. Ez nem oldja meg a problémát. Most nem gazdasági válság van, hanem 
egészségügyi válság, ami ugyanúgy megtöri az embereket, hogy milyen lesz a holnap. 
Véleménye szerint, ha a Kormány meg tudja tenni azt, hogy ne legyen az embereknek plusz 
költsége válságban is, akkor tegye meg. A cégek azért is akartak emelni, mert szerencsére 
emelkedtek a bérek, az árak, de nem teszik meg. A kieső pénzeket a vezetésnek kell a cégekbe 
tenni. Nem tudja megmondani, hogy mikor épült a polgári terminál, mert akkor Kolber 
miniszter úrnak az volt a terve, hogy ott repülők fognak járni. A városüzemeltetés átadása 
pénzügyileg hatékonyabbnak tűnik, szakmai szervezettséget illetően van még mit tenni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő öt képviselő aláírásával benyújtotta a név szerinti 
szavazási kérelmüket, ami kötelező az Mötv. alapján. A kérelmet a hozzászólása után átadta 
polgármester úr részére.  
A lakosság ingyenes teszteléséről szóló előterjesztését harmadszor nyújtja be. Hazánkban és 
külföldi városokban is az önkormányzatok kiveszik a részüket a járvány elleni védekezésből. 
Hazánkban 5 milliárd közpénzen vett PCR tesztet semmisítettek meg, mert nem használták fel. 
Jó hír a háziorvosok és gyermekorvosok kapnak tesztet és tesztelnek. 
Hiteles helyi adatokat közölnek naponta a településük honlapján és tesztelnek. Az egyik 
fővárosi kerület tesztelése során a múlt héten + 7,5% volt a pozitívok aránya. A WHO ajánlása 
alapján 5% alá kell vinni. 
A jogi bizottságon elhangzott, hogy hit kérdésében szavaznak, véleménye szerint ez nem hit 
kérdése. Évezredek óta küzd az emberiség járványokkal, amely lényege a szelekció, nem lehet 
megmondani pontosan mi alapján. Van, aki nem kapja el a vírust, valaki könnyen átvészeli, 
valaki belehal. 
Az emberi tapasztalat, hogy a fertőző beteg elkülönítése az egyedüli hatékony eszköz a járvány 
terjedése ellen (rubeolás gyerek otthon marad). 
Az elkülönítés időben a tudomány mai állása szerint tesztekkel segíthető elő. 
Ebben a munkában a helyismeretük alapján az önkormányzatok helyi védelmi bizottságai a 
leghatékonyabbak. 
Ha nem tartják kontroll alatt a járvány terjedését elvesztik saját akaratukat, nem ők döntenek, 
hanem a vírus, ekkor jönnek a lezárások. 
A hit kérdése, valójában a hitelességről szól, olyan embertől, akiben nem bíznak, nem fogadnak 
el az emberek életüket befolyásoló döntéseket. Nem akarnak regisztrációt, tömegével vették fel 
az oltást. Meg kell érteni, hogy a jelenlegi védekezésen változtatni kell, modern eszközök és 
tudósaik kutatási és a generációk által gyűjtött tapasztalatát nem lehet figyelmen kívül hagyni.  
A képviselő feladata a polgárok védelme, különbségtétel nélkül, jelzők nélkül. 
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Ehhez kérte hozzájáruló szavazatukat. A szakbizottságokban az elutasítás helyett, tartózkodtak 
a korábbi képviselők. Bízik benne, hogy meggyőzték egymást és érdemes csatlakozni a többi 
ilyen településhez. 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy az ellenzéki politikusok sem szeretnének 
áremelkedést. Véleménye szerint minimum elvárás, hogy nem köt a polgármester előnytelen 
szerződéseket a város számára. Ha jól értette, akkor lesz világítás a kosárpályán. A városliget 
csúszó elemet nem hiszi hogy használta fél éve, mivel le volt láncolva. Nem az ő támogatása a 
lényeg, hanem, ha a kaposváriak szeretik, akkor használják. A nem működése az ő dolga. 
Sajnálja, hogy olyan érzékenyen érintette főigazgató asszonyt az ő várólistája, ez a kaposváriak 
tapasztalata. Ő elhiszi az adatokat és várja igazgató asszonytól, mert eddig még nem kapta meg. 
A városgondnokság nem működését ő is látja. Pénzügyileg meg lehet gazdaságosabban 
működni, mert az el nem készült feladatokra nem kell pénz.  
 
Pintér Attila képviselő elmondta, hogy az akadémia gazdálkodásával kapcsolatos hírek, 
amiket kapott tényleg rémisztőek. Többszáz millió forintos hiányról beszéltek neki azok, 
akikkel beszélt a problémákról. Az rendben van, hogy most tudta a város támogatni a röplabda 
klubot, de azt nem tudja, hogy vajon megoldást fog-e jelenteni, ha a sportiskolához fog tartozni 
a röplabda szakág. Nagyon sok kaposvári vállalkozónak tartozik a röplabda klub, véleménye 
szerint még tárgyalni fogja a Közgyűlés az ügyet. A Live programon belül Kaposváron kívül 
Békéscsaba még, ahol nincs mérőműszer, nem tudja ők meddig jutottak el. Reméli, hogy sikerül 
beszerezni a légszennyezettség mérő műszert, mert a megyei jogú városok közül csak ez a két 
város hiányzik a mérésekből. Taszárral kapcsolatban elmondta, hogy Kolber miniszter úr tett 
komoly erőfeszítéseket, hogy hasznosításra kerüljön, Gelencsér Attila képviselő úr mondta, 
hogy „el a kezekkel Taszárról, majd ő megoldja”. Nem sikerült.  
 
Nagy Attila tanácsnok Nadrai képviselő urat tájékoztatta, hogy november 12-én facebook 
oldalán megosztotta a trafipax-szal és a lámpával kapcsolatos információkat a kaposfürediek 
részére, amit a Kaposmost is megosztott, ahonnét informálódhatott volna. Arról is lett volna 
információja, hogy módosítani kellett a tervet, mivel az egyik lakó nem engedte a trafipaxot a 
háza elé tenni.  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő polgármester úr egészséges város szavaihoz szólt hozzá 
kiemelte, hogy tapasztalatai szerint borzasztó problémák vannak a covid, postcovid miatt, és 
reméli, hogy a későbbiekben a pszihológiai problémák megoldásának segítésére is találnak 
megoldást. Véleménye szerint jó lenne, ha a megsemmisítésre szánt covid teszteket szét lehetne 
osztani még a lejáratuk előtt, hogy ne legyen olyan, hogy egy gyerek miatt akár 30-an kerülnek 
karanténba.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy sajnos még az általa vásárolt FFP2 maszkoknak is 
van lejárati ideje, és ő is kidobta egy részét, amit megvásárolt, mert lejárt a szavatossági ideje.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a rossz hangulatú ellenzéki hozzászólások után jobb dolgokról 
beszélt, a költségvetésről. Nagyon örül, és a lakók is, hogy az elmúlt időben nagyon sok járda 
és út újult meg a Donnerben, sőt új járda is épült. Örömmel látja, hogy a legtöbb munka az idén 
a Donnerben van. Felsorolta az elkészült munkákat. Elmondta, hogy mindenki nagyon várja a 
donneri városrehabilitáció munkálatait is. Véleménye szerint a név szerinti képviselői indítvány 
a joggal való visszaélés, mivel minden szavazás név szerinti szavazás és le lehet kérni, ki 
hogyan szavaz. Csak fontoskodásnak tartja, hogy a képviselő úr minden előterjesztését név 
szerint szavazzák meg.  
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Bereczki Dávid tanácsnok a városgondnoksággal kapcsolatos polgármesteri választ elfogadja, 
de elsősorban a szakmai munkára volt kíváncsi, hogy a város vezetése mennyire elégedett.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 897.453,-Ft + 15%-os költségtérítés, összesen 
1.032.078.,-Ft-ot kap egy főállású alpolgármester, munkáltató hozzájárulással. 1,2 millióban áll 
meg. Előző napi fertőzöttek számáról adatokat mondott.  
 
Szita Károly polgármester átadta a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy név szerint kell szavazni a költségvetéshez csatolt 
teszteléssel kapcsolatos módosító indítványról. 
 
 

Szavazás eredménye: 
 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás az önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott 
képviselői módosító indítványról: 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5289   Száma: 21.11.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
127/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló 
ok miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
maradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2022. április 30. 

 
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2021. évi várható teljesítés alapján 

jóváhagyott intézményi támogatások a 2021. évi maradvány elszámolásakor a tényleges 
felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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Határidő: 2022. április 30. 
 

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt 
döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
2021. december 1-től 1 fő kulturális szervező álláshelyet létesít, melynek pénzügyi 
fedezete az intézmény 2022. évi költségvetésében tervezésre kerül.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő: 2021. december 1. 

 
6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 

részére határozott időre 2022. május 31-ig 1 álláshelyet biztosít az EFOP-1.1.1-15 
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt keretében digitalizálási 
feladatokra legfeljebb 1 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy 
foglalkoztatására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Horváth Péter igazgató 
Határidő:   2021. december 1. 

 
7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 

Nemzetőr sori Tátika bölcsődéjében 2022. január 1-től 1 fő bölcsődevezetői álláshely 
létesít. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi juttatások és szociális 
hozzájárulási adó fedezetére 2022. évre 3.504 ezer Ft előirányzatot biztosít a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság részére, amely előirányzat az intézmény 2022. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:  2021. december 31.  
 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 
határozatlan időre 1 fő hivatásos sportoló álláshelyet biztosít, melynek pénzügyi fedezetét 
a költségvetési szerv részére a kiemelt vidéki sportszervezetek sportfejlesztési 
feladataihoz jóváhagyott támogatás biztosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Fekete Ádám igazgató 
         Határidő:  2021. november 30. 
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9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 
Társulás részére a Kaposvári Szociális Központ kieső térítési díjbevételének pótlására 
4.139 e Ft többlet támogatást biztosít. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2021. december 31. 
 

10. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a költségvetésén 
belül a 2021. évi szabad maradványa terhére megelőlegezze a jégkorong szakosztály 
működéshez szükséges forrást a szakosztály TAO támogatásának megérkezéséig. A 
költségvetési szerv a megelőlegezés visszapótlásáról a 2021. évi beszámoló keretében 
köteles a fenntartót tájékoztatni.   
 

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

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító a KAPOS HOLDING Zrt. B-
E részvénysorozatokban, különböző időpontokban kibocsátott összesen 2.003.143 darab 
törzsrészvényét összevonja és „B” sorozatúvá alakítja át. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2021.december 31. 

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító a KAPOS HOLDING Zrt. 

Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

I/2. 
A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16. 
A társaság jogosult Magyarország területén szükség szerint telephelyet, fióktelepet 
létesíteni. 

I/3. 
A társaság telephelye: 7400 Kaposvár, Áchim A. utca 2. 

V/2. 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.008.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
nyolcmillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 

A jegyzett tőke összetétele: 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint készpénz, 
továbbá 1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-
egyszáznegyven-három-ezer forint értékű apport.  

A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 1.746.042.000,- Ft készpénz, mely a 
VI/1. pontban megjelölt, „B” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási 
értéke különbözetének felel meg. 
 
VI/1. 
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül 
összesen 5 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, 
„A” sorozatba tartozó törzsrészvény. 
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A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 
1.997.143 db. egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” 
sorozatba tartozó törzsrészvény. 
A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
1.000 db, egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” 
sorozatba tartozó törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
1.000 db, egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” 
sorozatba tartozó törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
4.000 db, egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” 
sorozatba tartozó törzsrészvény, 1.557.717.000,-Ft kibocsátási értéken. 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A „B” sorozatba tartozó törzsrészvények darabszáma 2.003.143. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani. 

XI/8. 
A társaság cégjegyzésére jogosultak 
- a vezérigazgató önállóan,  
- az Igazgatóság másik két tagja együttesen, 
- az alábbi, képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók 

együttesen: 
Fülöpné Vaski Vera (szül.: Kaposvár, 1984.12.18., a.n.: Réti Katalin, 7400 Kaposvár, 
Németh István fasor 65. 2. em. 16. a. szám alatti lakos) gazdasági igazgató, és 

 dr. Szontágh Péter (szül.: Kaposvár, 1983.12.20., a.n.: Magyar Edit, 7400 Kaposvár, 
Füredi u. 39. 3. em. 1. szám alatti lakos) jogi és HR igazgató 

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

13. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 

− kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  

− kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  

− kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, 
Szántó u. 5. (utcafronti) szám alatti „iroda”,  

− kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari 
épületszárny) szám alatti „irodaház”, 

− kaposvári 232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/A 1. emelet 
alatti „egyéb helyiség” 

− kaposvári 867/7/A/5 hrsz-ú , természetben Kaposvár, Zárda u. 12. földszint ajtó 
5. alatti „egyéb helyiség” 

− kaposvári 4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőr sor 9. 
földszint ajtó 1. „iroda” 
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az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2022. évre engedélyezésre kerülő 
folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 
hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez 
kapcsolódó jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. március 31. 
 

14. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a 162/2020.(XII.29.). számú 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata alapján a 
részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével  

− a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-ben (cégjegyzékszám: 14-09-
314750) meglévő tulajdonrészére tekintettel 223.990 ezer Ft-tal, 

− a KAVÍZ Kft.-ben (cégjegyzékszám: 14-09-308615) meglévő tulajdonrészére 
tekintettel 140.010 ezer Ft, 

− a Kapos Sport Nonprofit Kft.-ben (cégjegyzékszám: 14-09-317625) meglévő 
tulajdonrészére tekintettel 25.000 ezer Ft-tal  

− a Kapos Tv és Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (cégjegyzékszám: 14-09-
308668) meglévő tulajdonrészére tekintettel 14.000 ezer Ft-tal, 

− a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-ben (cégjegyzékszám: 14-
09-311195) meglévő tulajdonrészére tekintettel 25.000 ezer Ft-tal, 

− a Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben (cégjegyzékszám: 14-10-300076) meglévő 
tulajdonrészére tekintettel 25.000 ezer Ft-tal. 

mindösszesen 453.000 ezer Ft-tal azaz négyszázötvenhárommillió forinttal ezen 
társaságok tőkehelyzetét rendezze. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
15. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 

határozott időre 2021. december 01-től 2022. november 30-ig 1 fő gazdasági ügyintézői 
álláshelyet biztosít, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv részére a kiemelt 
vidéki sportszervezetek sportfejlesztési feladataihoz jóváhagyott támogatás biztosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Fekete Ádám igazgató 
Határidő:  2021. november 30. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5290   Száma: 21.11.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.77 77.77 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 36/2021.(XII.3.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----2. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

-----Kérdések nemhangzottak el.----- 
 

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

#: 5291   Száma: 21.11.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
128/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy közterület rendeltetésétől eltérő 
célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2021. november 25. 
 
 
 

-----3 Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 
 

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

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

#: 5292   Száma: 21.11.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2021. évben hatályos lakossági és 
közületi díjait 2022. január 1-től nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2021. december 20. (határozat közlésére) 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a televíziónézőket, hogy a szavazógép kijelzőjén 
látszik, hogy melyik képviselő hogyan szavazott. Minden képviselő neve mellett, ha igennel 
szavaz, akkor zöld csík van, mint az látszik is, ha nemmel szavaz valaki, akkor piros csík 
látható. Szép Tamás tanácsnok úr azért fogalmazta meg politikai véleményét, mert név szerinti 
szavazás nélkül is mindenki láthatja, hogy ki hogyan szavazott.  
 

-----4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy 4.233.000,-Ft-ot megállapít az 
önkormányzat a bérlakás állomány fenntartására, valamint a szociális központ részére 
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2.249.000,-Ft-ot. Módosító indítvány nyújtott be dr. Nadrai Norbert képviselő, amit a jogi 
bizottság támogatott. A rendelet szövegébe lenne az módosítva.  
 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ismételte a módosító indítványát Ha a MATE igazgatója 
javasolja, hogy valaki beköltözhessen a Fecskeházba, akkor dönthet róla a bizottság, ha nem 
javasolja, akkor nem dönthet róla. Ez már nem élő szabály, ezért kivetetné a rendeletből ezt a 
szabályt. Csak a népjóléti bizottság döntsön a javaslatokról.  
 
Szita Károly polgármester kérte a Szociális Iroda vezetőjét, adjon választ, hogy miért került 
bele a MATE rektora ebbe a rendszerbe, mivel a Fecskeházba nem csak egyetemisták kerülnek 
be. 
 
Sovány Tamásné irodavezető elmondta, hogy 2009-ben a Fecskeház felépültekor került be a 
rendeletbe. Korábban egy élő gyakorlat volt, de most már nem az.  

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5293   Száma: 21.11.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A módosító indítványról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5294   Száma: 21.11.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
130/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 4.233 ezer Ft-ot biztosít.  
 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szociális Központ részére a 

Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 2.249 ezer Ft költségét a 2022. évi 
költségvetésében biztosítja.  

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

#: 5295   Száma: 21.11.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 37/2021.(XII.3.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

 
-----5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila képviselő kérdése volt, hogy a Kormány döntése  – mely szerint 2022. június 30-
ig a 4 milliárd forintot el nem érő vállalkozásoknak az iparűzési adó 1%-át kell csak befizetni 
– előreláthatólag mennyi iparűzési adó kiesést eredményez az önkormányzatnak? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a Kormány döntését ő is támogatta, 
mivel nem az önkormányzat költségvetése a fontos, hanem az emberek megélhetése. E döntés 
mellett a Kormány a tavalyi gyakorlatot, miszerint a kieső adóbevételeket pótolja, ezt továbbra 
is megteszi a nagyon gazdag önkormányzatokon kívül. A kieső adóbevétel körülbelül 680 
millió forint lesz előreláthatólag, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. Ha megjelenik a pályázatra a 
Kormányrendelet, akkor benyújtja az önkormányzat.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila képviselő megjegyezte még a költségvetésre vonatkozólag, hogy tudja, hogy a 
közszolgáltatók leírják, hogy mennyi áremelkedés volna jó, hogy az önkormányzatoknak és az 
államnak ne kelljen a közszolgáltatókat támogatni. Nem gondolja egyik ellenzéki képviselő 
sem, hogy ez miatt árat kellene emelni. A tegnapi napon olvasott egy hírt, mely szerint Cser-
Palkovics András székesfehérvári polgármester levelet írt a Kormány részére, hogy a közüzemi 
szolgáltatók ne napi árfolyamon, hanem rögzített árfolyamon szerezhessék be az energiát. Ezt 
azért kérte, hogy az önkormányzati rezsicsökkentés megvalósulhasson és megfelelően tudjanak 
szolgáltatni. Az önkormányzatoknak is napi gond, hogy a közüzemi szolgáltatók a lakosság 
számára elfogadható áron tudjanak szolgáltatni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ő vitte Cser-Palkovics úr levelét Gulyás miniszter 
úrnak. Az önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságokat is beengedi a rögzített árba 
a Kormány. Ilyet más kormánytól nem fognak kapni. Ezért reméli azt, hogy a gazdálkodás 400 
millió forinttal könnyebb lesz. Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5296   Száma: 21.11.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
131/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. évre vonatkozóan új helyi adórendeletet nem 
alkot. Az alább felsorolt rendeletek alapján a helyi adó mértékeket változatlanul hagyja: 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 77/2008. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete, 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a telekadóról szóló 78/2008. 
(XII.15.) önkormányzati rendelete, 
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- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a magánszemély kommunális 
adójáról szóló 76/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelete, 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 
80/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelete. 

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

-----6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy nem lesz áremelés, az előterjesztés az önkormányzati 
beruházásban megvalósult urnafal fedőlap áráról, valamint a köztemetéssel kapcsolatos 
szerződésről szól. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5297   Száma: 21.11.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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132/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 
20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a köztemetési szolgáltatások ellátására vonatkozó, az 

előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. december 01. 

 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2021. évben felállított urnafalak először történő 

értékesítése esetén a hozzá tartozó záró márványlapok és az azokat rögzítő csavarok eladási 
árát nettó 10.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az értékesítésből befolyt bevételt az 
üzemeltető köteles a temetők üzemeltetésére fordítani, és azzal évente az önkormányzat felé 
elszámolni. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. december 20. (határozat közlése) 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5298   Száma: 21.11.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 38/2021.(XII.3.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy nem tesz javaslatot az előterjesztés a díjak emelésére, 
egy technikai módosítás lenne csak, hogy a dr. Böszörményi Géza utcában a zöld rendszámú 
autók nem tudnak ingyen parkolni. Ez eddig is így volt, mivel őrzött parkoló, csak nem volt 
átvezetve. Képviselő úr módosító indítványa arra vonatkozik, hogy a képviselők ingyenes 
parkolását vegyék ki a rendeletből. Erről név szerint kérte szavazni.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy milyen jogszabályi hivatkozás alapján 
tehetik meg, hogy nem engedik meg az ingyen parkolást?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy az önkormányzatoknak meg van a 
döntési lehetősége, hogy hol engednek ingyenes parkolást, és milyen autóknak. Információként 
elmondta, hogy több nagyváros is már gondolkodik rajta, hogy korlátozza az ingyenes 
parkolást, mivel nem minden zöld rendszámú autó zöld.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy ötödik alkalommal nyújtotta be 
rendeletmódosító javaslatát. A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen elhangzottak alapján  „Szita 
Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő 
nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők 
munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte 
rendjén van, ahogy van.” 
A rendelet szövege alapján egyértelmű, hogy a polgármester kérelemre ad ingyenes parkolási 
kiváltságokat a meghatározott kiváltságok közül, így állítása minden valóságalapot nélkülöz. 
Többszöri alkalommal bizonyított, hogy nem ismeri az önkormányzatunk döntéshozatali 
rendszerét. Ilyen volt, amikor a Népjóléti Bizottság veszélyhelyzetben helyette gyakorolt joga, 
amikor egy 19 fős nem létező lakás bizottságról beszélt. 
A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók kérelmezési 
jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak 
privilégiumot biztosítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha 
kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak a néphez, akit képviselnek és kérjenek. 
Erkölcstelennek tartja, hogy saját magukra hoznak kedvező döntéseket.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez privilégium az összes önkormányzati 
képviselőre vonatkozik. Akik kérték, meg is kapták a lehetőséget, mivel a munkájukhoz 
tartozik, hogy használják az autójukat.  Képviselő úr a jogtár ingyenes használatát kérte, ami 
ugyanannyiba kerül, mint a parkolási bérlet.  
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Szavazás eredménye: 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító 
indítványról: 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5299   Száma: 21.11.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 39/2021.(XI.30.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
-----8.  Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról----- 
 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

#: 5300   Száma: 21.11.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
133/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár bruttó díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek díjai, késedelmi 
díjak) 2022. január 1-től változatlan összegben, az alábbiak szerint állapítja meg: 

Beiratkozási díjak:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   3.300,- Ft/év 
Féléves alapjegy       1.650,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak és könyvtárosoknak  ingyenes 
Alapjegy érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára 1.650,- Ft/év 
Féléves alapjegy diákigazolvánnyal rendelkezők számára    880,- Ft/félév 
MATE Kaposvári Campus 
Rippl-Rónai Művészeti Kar hallgatóinak      550,- Ft/év 

 Médiatári jegy (önállóan váltható)    3.600,- Ft 
 Féléves médiatári jegy (önállóan váltható)   1.800.- Ft 

Kiegészítő olvasójegyek 
 Számítógép-használat 14 éven felüliek számára 
 megkezdett negyedóránként           70,- Ft/negyed 

óra 
 Könyvtárközi kölcsönzés külföldről   Országos Széchenyi  
         Könyvtár díjszabása szerint 
 Könyvtárközi kölcsönzés belföldről   küldő könyvtár díjszabása 
         szerint 
 Elveszett olvasójegy         440,- Ft 
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Beiratkozási díjak Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   1.000,- Ft/év 
Féléves alapjegy          500,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak és könyvtárosoknak  ingyenes 
Alapjegy érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára    500,- Ft/év 
Féléves alapjegy diákigazolvánnyal rendelkezők számára    250,- Ft/félév 

 Médiatári jegy (önállóan váltható)       500,- Ft/év 
 Elveszett olvasójegy         440,- Ft 

Késedelmi díjak 
 könyv, kotta, CD, video, DVD: 20 Ft/nap/könyvtári dokumentum 
 kézikönyvtári dokumentum: 1.000 Ft/nap/dokumentum 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2022. január 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum bruttó összegű belépődíjait 2022. január 1-től változatlan 
összegben, az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy          900,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         450,- Ft 
Családi jegy       1.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        800,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        400,- Ft 
Kiállítás látogatási bérlet      1.500 Ft/fő/4 

alkalom 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)    700,- Ft/gyermek 
 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.100 Ft/fő/4 alkalom 
 Kölyökmúzeum      500,- Ft/gyermek 
 Manómúzeum      800,- Ft/gyermek 
 Bőröndmúzeum Kaposvár városon belül  700,- Ft/gyermek 

    Kaposvár városon kívül  700.- Ft/gyermek + útiköltség 
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Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 
Teljes árú jegy       1.600,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         800,- Ft 
Családi jegy       2.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.400,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        700,- Ft 
Tárlatvezetés       5.000,- Ft 
Fotójegy        1.500,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.100,- Ft/fő/4 alkalom 
 

Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje (felújítás miatt zárva) 
 Felnőtt jegy 550,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 330,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
 
Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

Teljes árú jegy          800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         400,- Ft 
Családi jegy       1.700,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        350,- Ft 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.100,- Ft/fő/4 alkalom 
 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

 Elektromos kishajó menetdíjai: 
 

Megnevezés  

Bruttó menetdíj 

Kis körút  
(30 perces hajókázás) 

Látogató Központ –  
Kilátó (Kaposfüred) 

Felnőtt/Teljes árú jegy 500 Ft 500 Ft 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt+2 
gyermek) 

1 700 ft 2 700 Ft 
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Családi kedvezményes 
jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 

1 500 Ft 1.500 Ft 

Madármegfigyelő körút* 
 

780 Ft 

Különjárat (max. 11 fő) 6 500 Ft 

Különjárat 2,5 óra (max. 
11 fő) 

13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db 

 
Egyéb hajózási feltételek: 

• 6 éves kor alatti gyermekek részére az utazás ingyenes. 
• 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak. 
• A kirándulóhajó különjáratként bérlése csak a Látogatóközponttal előre egyeztetett 

időpontban lehetséges. 
• Csoportokkal érkező kísérő tanárok számára az utazás ingyenes. 
• *A családi kedvezményes jegy két család együttes jegyvásárlásakor váltható. 
• **A madármegfigyelő körút a kora reggeli órákban indul és minimum 4 fő szükséges 

(max. 11 fő) ahhoz, hogy a hajó elinduljon, a madármegfigyelésre a 
látogatóközpontban előre be kell jelentkezni. 

 
 

Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjak: 
a) csónakkölcsönzés: fél óra:     500 Ft 

     1 óra:     700 Ft 
     2 óra:  1.400 Ft 
     kaució:    500 Ft 
 

b) kerékpárkölcsönzés: 3 óra:     700 Ft 
     5 órára: 2.000 Ft 
     kaució: 1.000 Ft 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2022. január 1. 

 
 
 

-----9. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben írt 190 millió forint támogatás 
több lesz. A törvény szerint a helyi tömegközlekedés önkormányzati kötelező feladat. A 
nagyvárosok közül 7 város saját tulajdonú vállalattal látja el ezt a feladatot, az összes többi 
elláttatja a volánnal és ezért díjat fizet. Kaposváron, köszönhetően a lecserélt gépjárműparknak, 
még a legtakarékosabb a tömegközlekedés. A BKK-t támogatja a Kormány is, de a megyei jogú 
városokat nem. Azzal lehet olcsóbbá tenni a buszok közlekedését, hogy már most el kell 
kezdeni lecserélni elektromos buszokra a gázosakat.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Felder Frigyes képviselő az előterjesztésben írják, hogy március 1-től új menetrend került 
bevezetésre a megváltozott utazási szokások, valamint a szolgáltató veszteségének 
minimalizálására. A tájékoztatásokban még csak a megváltozott utazási szokásokra hivatkozva 
lett a menetrend megváltoztatva. Melyik igaz?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy mindkettő. Az a busz nem járhat 
Kaposváron, ami üresen megy. Ki kell szolgálni az igényeket, de nem szabad pazarolni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a határozati javaslat kiegészítését a 
vezérigazgató által leírt kedvezményrendszer átalakítása kapcsán történt bevétel elmaradást 
okozó 3 pont szerepeltetésével, amire nem kapnak kompenzációt az államtól. Első a helyi 
bérletek munkáltató által a munkavállalónak biztosított juttatásának adómentességét hasonlóan 
a MÁV és Volán bérletekhez, a második a tanuló és nyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai 
menetdíj támogatása 2006-tól változatlan, adjon rá kompenzációt a kormány, a harmadik, hogy 
a díjmenetesen utazók MÁK hatósági igazolvánnyal rendelkezők és kísérőik ingyenesen 
utazhatnak, annak kompenzálását. 
 
Pintér Attila képviselő kíváncsi volt, hogy milyen költségmegtakarítást jelentett, amikor a 
buszok gázüzeműre lettek cserélve, valamint készült-e számítás arra vonatkozólag, hogy ha a 
gázüzemű buszok lesznek lecserélve elektromosra.  
 
Felder Frigyes képviselő nem értett egyet azzal, hogy 43%-os járatcsökkentés volt. Az a 
tömegközlekedési hálózat, amely járat nem követi a kaposváriak igényét, azok üresen fognak 
maradni. Véleménye szerint úgy kell szolgáltatni, hogy ne legyenek üresek a buszok. Nem azt 
kell mondani, hogy több az autó. Mindenhol több az autó, mégis van, ahol jól működő 
tömegközlekedés van.  
Kérte, hogy határozati javaslat két pontjáról külön szavazzanak.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a tömegközlekedési zrt. felügyelő bizottságának 
tagjaként feldúlt Felder Frigyes képviselő hozzászólása miatt, látszik, hogy nem ért hozzá. 
Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy 10 percenként járjanak a buszok, ha felszállnak rá akkor 
felszállnak, ha nem szállnak fel, akkor is működjenek. Azért lett csökkentve a járatszám, mert 
rettenetesen veszteséges. Az utasok 30%-a ingyen utazik most is. Abban nincs igaza, hogy más 
városokban, országokban jobban csinálják a tömegközlekedést, mert mindenhol veszteséges, 
mindenhol támogatnia kell az államnak, vagy az önkormányzatnak.  
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Szita Károly polgármester lezárta a napirend tárgyalását. Nadrai képviselő úrnak teljesen 
igaza van amit mondott, a felsorolásban is. A tömegközlekedésben vannak olyan dolgok, 
amiket a Kormány rendel meg és az önkormányzatnak el kell végezni és amit megrendel, azt 
nem finanszírozza. Harcolnak azért, hogy ugyanúgy, ahogy a fővárosnál megteszi a Kormány, 
ezt a kötelező önkormányzati feladatot is finanszírozza. Ezért küzdenek a megyei jogú városok 
polgármesterei. Kérte, hogy tájékoztassák képviselő urat, hogy mit hozott az első három év a 
működtetésnél, a gázos buszok, a gázolajos buszokkal szemben. Jelentősen olcsóbb az 
üzemeltetésük, mint a gázolajos buszoké. Azt nehezebb lesz megmondani, hogy elektromos 
buszoknál ez mit jelent, mert járműflottaként még nem járnak Magyarországon. Egy-egy 
elektromos busz jár csak. Az első két elektromos busz Ikarus lesz. Van még egy pályázat bent, 
amivel 6 elektromos buszt lehet nyerni. Az új közlekedési központ már úgy lett kialakítva, hogy 
2030-ig elektromos flotta lesz mindenképpen. Tájékoztató összeget tudnak csak számolni az 
elektromos buszok üzemeltetésére. Az elektromos buszoknak a károsanyag-kibocsátása zéró. 
Ez a másik szempont, ami miatt ilyen buszok lesznek Kaposváron.  
Felder képviselő úrnak mondta, hogy mindenki véleményére kíváncsi, de az övére nem, mert 
hazudik, ez vonatkozik az elmúlt időszakra is. Ha kíváncsi lett volna a tegnapi napon hozott 
döntésre, akkor itt lett volna amikor ellene folyt egy eljárás. Arra nem tisztelte meg a 
képviselőket, hogy az ellene folytatott eljárásra eljöjjön. A hazugságot nem először teszi meg, 
mert történt ellene egy feljelentés, ami arról szólt, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy 
méltatlan a képviselői mandátumára. A képviselő-testület tegnap meghozta döntését. Azért 
mondta, hogy hazudik, nem először, mert úgy jutott el eddig a szituációig, hogy nagyon jól 
tudta, ki jelentette fel, de mégis azt mondta, hogy Fidesz akarja eltávolítani a képviselő-testületi 
ülésről. Volt koalíciós társa jelentette fel. Az ellenzéki képviselők közül ő a leginkább 
elfogadhatatlan képviselő, nem nála, hanem a saját társasági körében. Ez azért van, mert 
mindenhol kiderült, hogy nem mond igazat. Azzal vádolta megy, hogy a polgármester jelentette 
fel, ami nem igaz. Egy volt jobbikos képviselő volt az, akivel egy hónapja még jóban voltak. 
Olyanokat mond, hogy a polgármester szünteti meg a járatokat, utolsók vagyunk a várólistákon. 
Nem érti, miért hazudik nyilvánosan. Ezt a tegnapi napon mondta volna el, ha itt van a képviselő 
úr. Jegyző úr készít egy elemzést, hogy zárt ülésen elhangzott információk kimentek-e a zárt 
ülés megtartása előtt.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5301   Száma: 21.11.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5302   Száma: 21.11.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
134/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési 

Zrt. részére 2022. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel 
kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 190.000 ezer Ft önkormányzati 
támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. február 28.  
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi 
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától 
hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedési menetrendre vonatkozó 
10. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. december 20. 
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-----10. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 
ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5303   Száma: 21.11.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, 
állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szerződés 
tárgyában akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
kaposvári 0324/18, 0324/19, 0324/20, valamint a 0324/23 és a 0324/24 hrsz-ú ingatlanokból 
telekalakítás során kialakult 0324/27 és 0324/28 hrsz-ú ingatlanokat közfeladat ellátása 
céljára, hulladékkezelő-lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 

 

A Közgyűlés a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Kovács Katalin igazgató 
Határidő: 2021. december 31. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2013. március 14. napján a kaposvári 0306/3 hrsz-ú, „kivett 
közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási 
kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az ingatlant a szerződésben meghatározott közfeladat ellátására, út, illetve közterület funkcióra 
hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Horváth Attila, dr. Szontágh Péter ügyvezetők 
Határidő: 2021. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2014. október 30. napján a kaposvári 923 hrsz-ú, „kivett általános 
iskola” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött 
megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, nyilatkozik, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben meghatározott 
közfeladat ellátására, az egyházi fenntartású,  Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezése céljára hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2021. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (jogutódja: Állami Egészségügyi Ellátó Központ) és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. szeptember 09. napján a kaposvári 02219/1, 
02221, 02224/1, 02224/3, 02236, 02242/1, 02244/2, 02246, 02249, 02251, 02264/7 és a 21314 
hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokra létrejött vagyonkezelési szerződés vonatkozásában akként 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokat „helyi 
közfoglalkoztatás” közfeladatra hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Horváth Attila, dr. Szontágh Péter ügyvezetők 
Határidő: 2021. december 31. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2016. június 27. napján „450 db polipropilén anyagú, műanyag lelátó 
szék palást” térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra 
hivatkozással beszámolási kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az ingóságokat a megállapodásban meghatározott sport, ifjúsági 
ügyek önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, a Kaposvár, Cseri út 14. 
szám alatti sportpálya ülőhelyeinek kialakításához  hasznosítja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2021. december 31. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2018. június 21. napján létrejött, a Kaposvár, 
külterület 0443/2 hrsz-ú, „kivett táborhely” megnevezésű, 3 ha 8266 m2 területű ingatlanra 
vonatkozó vagyonkezelési szerződés alapján akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az ingatlant a vagyonkezelési szerződésben rögzített részleges 
közfeladat-ellátásra hasznosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. december 31. 
 
 

 
-----11. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5304   Száma: 21.11.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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136/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2021. december 31. 
 
 
 

-----12. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5305   Száma: 21.11.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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137/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvodába, a Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába 2022. április 
27-én 8-17 óráig, és 2022. április 28-án 8-17 óráig írathatja be személyesen a szülők egyike 
a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 

 
          Felelős:                  Dr. Csillag Gábor  jegyző 
          Közreműködik:     Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens 
                                        Bekesné Porczió Margit óvodavezető  
                                        Rónai Ágota óvodavezető 
                                        Csabainé Kósz Erika óvodavezető 
                                        Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                                        Hegedüs Mária Katalin óvodavezető 
        Határidő:                 2022. március 26. (közlemény közzétételére) 
 
 

-----13. Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervéről ----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a június 16-i Közgyűlés és a 
közmeghallgatás menetrendjét hogyan képzelje el, mivel ilyen nem volt még. Ettől függetlenül 
javasolta, hogy a jövőben, amikor a költségvetés van a lakosságot is kérdezzék meg valamilyen 
formában.  
 
Szita Károly polgármester úgy gondolja, hogy azért van ezen a poszton ennyi ideje, mert 
minden fórumot megragad, hogy kikérje a lakosság véleményét, beszélgessen velük. Sajnálja, 
hogy ez most nem lehetséges, de megtalálja a módját, hogy találkozhasson az emberekkel. Az 
első osztályos unokájánál is tapasztalja, hogy milyen nehéz online oktatni a tanároknak. Lesz 
például városi konzultáció, reméli, hogy nagyon sokan visszaküldik a kérdőíveket. Lesz online 
fogadóóra is. Sok város azt csinálja, hogy a közgyűlés előtt fél órával összehívja a 
közmeghallgatást. Kaposvár nem, megadja a megfelelő módját a közmeghallgatásnak. Azért 
lesz júniusban a közmeghallgatás, mert a választási kampány ideje után nyugodtabban lehet 
megtartani.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő köszöni a polgármester válaszát, javasolta a közgyűlés 
kezdő időpontját későbbre tenni. A mostani közmeghallgatás megtartása miatt aggódott, mert 
nem szeretné, ha megfertőződnének a résztvevők.  
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy amikor közgyűlés van tartva, akkor törvényi 
kötelezettség a közmeghallgatás megtartása, amit nem lehet online lebonyolítani. Kérte 
képviselő urat is, hogy vegyen részt rajta.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5306   Száma: 21.11.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
138/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervét az előterjesztés mellékletének 
megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 

-----14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy korábban tárgyalták a Fő u. 1.sz. alatti 
ingatlan ügyét. Akkor javaslatot tett arra, hogy ne egybe, hanem funkciónként legyen 
bérbeadva. Az akkori pályázat eredménytelen lett. Most a bruttó 54% területre írnak ki 
pályázatot nettó 800 ezer Ft+Áfa összegben, amit nem tud értelmezni. Nem talált indokolást, 
hogyan jött ki ez a bérleti díj. A másik a 37/2020-es határozat, amivel a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság kapott 1000 db tesztet adományként. Jelezte, hogy Vietnámban a lakosságszámhoz 
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viszonyítva sokkal kevesebb halott volt, mint Magyarországon. A lényeg, hogy Magyarország 
nem tesztel, Vietnám igen. A Kontrássy u. 6. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos határozat már 
harmadszor kerül módosításra. Miért?  
 
Szita Károly polgármester átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyzőnek.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a Kontrássy u. 6. ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy két 
társasházban van bent az a rész, ami eladásra került, és a kisebb rész nagysága lett egy korábbi 
szakvélemény alapján elírva, ez lesz pontosítva.  
 
Balogh Beáta igazgató válaszában elmondta, hogy a bérleti díj összege az miatt módosul, hogy 
a hasznosítható alapterületre írják ki a pályázatot. Ezt úgy állapították meg, hogy az 
önkormányzatnak van egy díjtáblázata és az alapján lett felszorozva a minimális összeg.  
 
Szita Károly polgármester a Fejlesztési Központ fogja hasznosítani az ingatlant, és ezért lesz 
kiírva a pályázat. Elmondta, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi tesztet ad valaki egy 
testvérvárosnak, hanem, hogy adunk, ha jelképesen is. Ha kér valamelyik testvérváros, akkor 
ad az önkormányzat.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A Röplabda Akadémiával kapcsolatos határozat 
visszavonásának indokolását kérdezte.  
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy a határozatot azért vonnák vissza, mert kaptak volna 
hitelt, de nem kapják meg.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy minden gazdálkodó helyett nem tud az 
önkormányzat helytállni, ezért lesz visszavonva a határozat.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5307   Száma: 21.11.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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139/2021. (XI. 25.) 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 6/2019. (I. 31.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2022. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. március 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 106/2019. (VIII. 1.) 

önkormányzati határozat határidejét 2022. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. március 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 28/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2022. június 30. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2021.(VIII.23.) önkormányzati 

határozatot az alábbi 4.) ponttal egészíti ki: 
 
„4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 3.) pontban írt 

ajánlatkérési felhívás eredménytelensége esetén az ott írt feltételrendszer mellett, de 800 e 
Ft+ÁFA/hó összegű bérleti díjjal új ajánlattételi felhívás közzétételére, továbbá 
eredményes pályáztatás esetén a nyertes pályázóval való bérleti-üzemeltetési 
szerződéskötésre felhatalmazza a Polgármestert.  

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

 
Felelős:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   azonnal 
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6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 39/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2021 december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2021 december 31. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 39/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 23. pontját visszavonja. 
 

Felelős:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 43/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 5. pontját visszavonja. 
 

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

 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 47/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2022. március 15-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. március 15. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 35/2021. (VIII. 23.) 

önkormányzati határozat 2. pontját visszavonja. 
 

Felelős:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 29/2021. (VI 23.) 

önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 
6. sz. alatti (hrsz.: 234) önkormányzati tulajdonú ingatlanát 60.900.000,- Ft, valamint a 
mellette lévő, Kaposvár, Kontrássy u. 4. (hrsz.: 233) sz. alatti, részben önkormányzati 
tulajdonú ingatlan udvari szárnyában elhelyezkedő 76,47 m2-es épületrészét, - az 
értékesítendő épületrészre vonatkozó 55/250-ed tulajdoni hányad részt -, mely a Kaposvár, 
Kontrássy u. 6. sz. épület udvari épületével határos, 6.700.000,- Ft vételárért együttesen, 
egyidőben lakásépítés céljára értékesíti a 2. számú mellékletben meghatározott pályázati 
feltételek szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes 
pályázati eljárást követően az adásvételi szerződés aláírására. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2021. június 30. (pályázat kiírására)” 

 
Felelős:    dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 
 

-----15. Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a szakbizottság ülésén kaptak 
tájékoztatást, hogy a Közgyűlés most hozandó döntése előtt már ki is választották a céget, aki 
a koncepciót készíti. Milyen referenciái vannak a tavaly októberben alakult cégnek, mert a 
honlapján csak minimális információ szerepel? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy embert kerestek, nem céget, akit a Hunguest 
ajánlott. Február végére készíti el a 10 éves turisztikai stratégiát, a koncepció megújításának 
meg december 15-re kell elkészülnie.  
 
Szita Károly polgármester hozzáfűzte, hogy a munkáját ítélik meg, ha nem jó, akkor nem 
fizetnek.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő  elmondta, hogy a szeptemberi szakbizottsági ülésre 
eljött két vendéglátásban dolgozó kaposvári vállalkozó, akik elmondták, hogy milyen kihívások 
érték őket a pandémia alatt a munkaerő megtartása és munkaerőhiány miatt. Szeretnének részt 
venni ebben a munkában, véleményeznék, és a városi rendezvények alkalmával egyeztessenek, 
hogy a szállodai kapacitásokat ki tudják elégíteni. Szeretnének kérni rendezvénynaptárat, hogy 
készülni tudjanak. A város éttermi vendégei ilyenkor a város nevezetes ételeit, desszertjeit 
keresik.  
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy ha a polgármester folyamatosan dicsérné, akkor nagy 
bajban lenne. Az előterjesztéshez szólva elmondta, hogy a pandémia előtti utolsó évben 44 ezer 
vendégéjszaka volt a városban, a most építendő szállodával 50 ezer vendégéjszakát szeretnének 
lefedni. Reméli, hogy ez így is lesz, szeretné látni az anyagban ennek a levezetését.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte, hogy a stratégia készítője az írásbeli elkészítés előtt 
egyeztessen a képviselőkkel, valamint a tegnap elfogadott és létrehozott turisztikai marketing 
kft-vel.  
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Pintér Attila képviselő elmondta, hogy annak a cégnek, aki a turisztikai stratégiát elkészíti, a 
honlapján a tevékenységeik között fűtelepítés, fűnyírás, parkrendezés, játszóterek felújítása, 
hóeltakarítás szerepel. Nem érti, hogy mi alapján lett ez a cég kiválasztva, mikor több olyan 
cég van, ahol konkrétan turizmusfejlesztéssel foglalkoznak. Kérte, hogy döntsék el pontosan, 
hogy koncepció, stratégia, középtávú fejlesztési terv készül, mert az előterjesztésben ezek 
keverednek. 
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester elmondta, hogy Kaposváron 2019-ben pontosan 93.751 
vendégéjszaka volt, a kaposvári programokat 2016. óta a kaposvar.hu honlapon gyűjtötték  
össze, ami nem teljesen kielégítő. A kaposvarszorakoz.hu  munkacímen körülbelül 90%-os 
feltöltésen áll az új eseménynaptár elkészítése. Bízik benne, hogy negyed éven belül teljesen 
készül el és be tudja mutatni.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy az anyagot elkészítő cégnek kötelessége is, 
hogy bevonja a képviselőket, turisztikai bizottság tagjait, mélyinterjúkat kell készítenie, köteles 
véleményeket kikérni. A turisztikai marketing kft. éppen arra lett létrehozva, hogy a 
turisztikával foglalkozó szakemberek, vállalkozók az érdekeiket tudják érvényesíteni. 
Stratégiát és koncepciót is kell csinálnia a megbízás alapján. A TOP program kapcsán meg kell 
újítania a koncepciót, ezt decemberre kell elkészítenie, a másik nagyobb lélegzetű anyaggal 
pedig 2030-ig mutat irányt, amiben elindulhat a város a turisztika kapcsán. A cég honlapját nem 
nézte, a megbízott emberrel van kapcsolatban, aki a sárvári tourinform iroda vezetője, aki 
komoly eredményeket produkált ott a környéken és Vas megyében. Bízik benne, hogy vele 
Kaposvár is hasonló eredményeket fog produkálni. A szállodával kapcsolatban annyit mondott, 
hogy szeretné, ha a város a top 20-ba kerülne vendégéjszakák terén.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5308   Száma: 21.11.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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140/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elkészítteti a Kaposvár és Zselic 
térsége desztinációfejlesztési stratégiát, melyet a 2022. áprilisi ülésén tárgyal meg. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Decsi Andrea irodavezető 
Határidő:   2022. április 30. 
 

-----16. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. III. negyedév)----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy a helyi építészeti értékek védelmére 
létrehozott keretnek a Bajcsy-Zs. u. 38/a. sz. ingatlanra adott 13 millió forint hány százaléka a 
teljes keretnek? Kapott-e más is ebből a keretből? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a társasház összes beruházásának 
körülbelül 20%-a ez az összeg. Ez egy egyszeri nagyvolumenű beruházás, és többszöröse annak 
a támogatásnak, amit a védett homlokzatok támogatására adnak. 2 millió forint körül kapnak 
általában a pályázók a keretből, egy vagy két igény szokott beérkezni. A lakók keresték meg, 
hogy segítsen. Ez egy 60-70 millió forintos beruházás, amit a lakók beleraktak a feladatba és 
ezért került ilyen nagy összeggel támogatásra ez a beruházás.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5309   Száma: 21.11.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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141/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2021. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 

-----17. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IX. havi önkormányzati hátralékok 
alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5310   Száma: 21.11.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2021. évi IX. 
havi önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
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-----18. Előterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy okafogyottság okán nem vette le a napirendről az 
előterjesztést, mert nem szerette volna semmibe venni képviselő úr munkáját.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy pár héttel ezelőtt a Fővárosi 
Törvényszéken bíró kollégái két tanácsban is azonos tartalmú döntést hoztak a közelmúltban a 
koronavírus járvány települési adatainak kötelező kiadásáról. Demokratikus országokban 
természetes, hogy a járvány napi helyi adatai közérdekűek, hiszen a járvány elleni védekezés 
alapja a hiteles tájékoztatás. Csak hiteles tájékoztatás alapján tudnak a védekezésben részt venni 
a helyi döntéshozók és a lakosság is. A fertőzöttek száma alapján dönt a maszkhasználatról, a 
fertőtlenítés mértékéről, kell-e alkoholos fertőtlenítés vagy elég a kézmosás, át kell-e öltözni, 
ha hazaérkezik, kell-e fertőtleníteni egyes ruhadarabokat pl. cipőt? A háztartásba bevitt 
dolgokat kell-e fertőtleníteni? Közösségi rendezvényen való részvételről, utazásról is ez alapján 
dönt. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőn lévők és az elhunytak száma alapján döntenek a 
legtöbben a veszélyhelyzeti vakcinák felvételéről, nem várnak azok végleges 
engedélyeztetésére, amíg védőoltás lesz belőlük. Szintén ezen számok alapján döntik el egyéb 
egészségügyi intézni valójuk programozását. Az oltás felvételének időpontjáról döntenek, 
amikor nem kell regisztrálni. Az oltások közötti választásnál dönt a járványügyi szakemberek 
jelentése alapján, melyik oltás milyen hatásfokkal nyújt átmeneti biztonságérzetet. A 
munkavégzése, családtagjainak országa által előírtak alapján melyik vakcina felvétele esetén 
van szabad mozgása. Magyarországon nagyon sok az európai országban dolgozó munkavállaló, 
akiknek nem mindegy, hogy milyen oltást vesznek fel.  
Ez nem kegy, ez közérdek. A hitelességet növeli, ha nem egy más ügyekben is megnyilvánuló 
ember, hanem egy meghatározott internetes felületen, vizuálisan könnyen értelmezhető és 
követhető módon hozzáférhető. 
Az önkormányzati költségvetés, erre a célra költött el 200.000 Ft-ot. „Hiteles és naprakész 
információk a koronavírusról” ezzel a kijelentéssel indul az oldal, amelyen az utolsó bejegyzés 
2021.11.24-én 2021. július 22-i bejegyzés szerint „Kedves Kaposváriak! A koronavírus-
járvány harmadik hullámát magunk mögött hagytuk, a magas átoltottságnak köszönhetően 
pedig bízunk benne, hogy a negyedik hullám elkerüli az országot és Kaposvárt. Éppen ezért az 
alportál frissítését egyelőre befejezzük, bízva abban, hogy többet nem is lesz rá szükség. A 
koronavírus.gov.hu oldalon továbbra is meg fognak találni minden fontos információt a 
járvánnyal kapcsolatban. Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, és 
továbbra is javasoljuk mindenkinek, aki még nem tette meg, hogy oltassák be magukat, hiszen 
mára már egyértelműen látszik, hogy a védőoltás a leghatékonyabb fegyver a koronavírus-
járvány megfékezéséhez!” 
Véleménye szerint ami ma itt megy adatszolgáltatás szintjén, az tűrhetetlen. Mindenki tudja, ki 
szolgáltatja az adatokat. Az utolsó közgyűlésen Polgármester úr azt mondta, forduljon a 
Népegészségügyi Hatósághoz. Válaszában elmondta, hogy a halottvizsgálati lap tartalmazza 
azt az adatot, hogy mi a halálozás oka, amely a Városházán is megtalálható. A júniusi adat óta 
nem tudni, hány kaposvári hunyt el. Van egy olyan lehetőség az újrahasznosítási megállapodás, 
amit ha megkötne a város, akkor naprakész adatok lennének olyan bontásban, ahogyan 
szeretnék. Kérte, hogy az erre áldozott 200 ezer forint fejében minden nap láthassák a 
kaposváriak a pontos adatokat.  
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-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila képviselő megkérdezte, hogy van-e akadálya annak, hogy ezen a honlapon közel 
napi szinten szolgáltassanak adatot?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az előterjesztésében leírta, hogy 
adatvédelmi szabályok és az újrahasznosítási megállapodás megkötésével semmilyen akadálya 
nincs. Ezt erősítette meg a NAIH elnöke is, hogy valóban ki kell ezeket az adatokat adni. A 
határozati javaslata is erről szól, hogy az adatok napi szinten ki legyenek adva.  
 
  

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila képviselő elmondta, hogy többen nyilatkoztak arról, hogy az adatok 
nyilvánosságra hozatalának milyen szerepe lenne az oltás fellendítésében. Személyes 
véleménye is az, hogy fontos lenne naprakész településszintű adatokkal tájékoztatni a 
lakosságot.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kaposvári koronavírus honlapnak – amit dr. 
Pintér Rómeó alpolgármester működtetett – harmadik hullám esetén megvolt a jelentősége, 
mert akkor a helyi önkormányzatoknak volt lehetősége helyi ügyekben döntéseket hozni. 
Jegyző úr információi szerint a negyedik hullámban ilyen nincs, és ezért vált okafogyottá ennek 
működtetése. Tájékoztatásként elmondta, hogy nem kap napi adatokat, csak előző heti adatokat 
szokott mondani. Az, hogy a háziorvosokkal napi kapcsolatban nem azt jelenti, hogy adatokat 
kapnak, hanem, hogy miben kérnek segítséget. Az előterjesztés azért okafogyott, mert múlt 
héten kérte levélben, hogy napi adatszolgáltatást szeretne kérni. Választ még nem kapott. Ha 
lesz napi adat, semmi akadálya nincs, hogy az nyilvánosságra legyen hozva, de azt nem tudja, 
hogy ennek milyen hatása lesz. Napi adatot csak akkor tud szolgáltatni, ha kap is napi adatokat. 
Amint ez megtörténik, lesz napi adatszolgáltatás. Az előzőekben elmondottak miatt vált 
okafogyottá az előterjesztés.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr három felvetésére reagálva kérdezte, 
hogy miért nem lett frissítve június 22. óta az oldal, mikor kapott akár hetente is adatokat? 
Hiteltelenné teszi ezt az oldalt ez. Ahhoz, hogy egy olyan nehéz döntésben tudjon állást 
foglalni, mint a kötelező oltás vagy nem oltás, kellenének a pontos helyi adatok. Nyilatkozott 
Polgármester úr is, hogy egyes iskolákba, óvodákba bezártak osztályokat, csoportokat, ezek az 
adatok miért nincsenek feltöltve? A Kormánymegbízottnak már március óta kellene küldenie 
az adatokat, nem csak most kellett volna megkérni egy hete, hogy küldje őket. Ezeknek az 
adatoknak a kiadására állásfoglalás van, hogy kötelezően meg kell adni őket, mivel közérdekű 
adatok. Szerinte ezért nem okafogyott. A kormányhivatallal is lehet kötni újrahasznosítási 
megállapodást, ami alapján ugyanúgy, mint az időjárás jelentést, ezeket az adatokat is adni kell. 
Ez az adatszolgáltatás egy számítógépes adatszolgáltatás, ami előtt nem kell ott ülni, és beírni, 
hanem a rendszerből lehet kinyerni. Nem indok az, hogy gátolja a védekezést az 
adatszolgáltatás.  
Kérte, hogy név szerint szavazzak a határozati javaslatról.  
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Szita Károly polgármester feltette név szerinti szavazásra a Képviselő úr által írt határozati 
javaslatokat. Abban egyetértett vele, hogy ha van egy működő honlap, akkor annak tartalma 
legyen aktuális amennyire lehet. A kötelező oltásról hétfőn fog dönteni, megvárja a hétvége 
történéseit. Ennek az előterjesztésnek a kapcsán kérte a testületet, hogy döntsenek egy 
módosított határozati javaslatról is, amiben az kerül elfogadásra, ha megkapja a 
Kormányhivataltól a pontos adatokat, akkor kaposvári koronavírus oldalon hozza 
nyilvánosságra. Először a módosított határozati javaslatról kérte, hogy szavazzanak a 
képviselők. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 5311   Száma: 21.11.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 5   27.78 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a képviselő által készített előterjesztés határozati javaslatának 1.) 
pontját szavaztatta meg.  
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Szavazás eredménye: 
 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának 1.) pontjáról 
 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
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Szavazás eredménye: 
 
 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának 2.) pontjáról 
 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
 
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
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Szavazás eredménye: 
 
 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának 3.) pontjáról 
 
 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
 
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
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Szavazás eredménye: 
 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgy: Név szerinti szavazás a járványügyi adatok nyilvánosságáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának 4.) pontjáról 
 
Bereczki Dávid tanácsnok Igen  
Borhi Zsombor alpolgármester Nem  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok Nem  
Csutor Ferenc tanácsnok Nem  
Dér Tamás alpolgármester Nem  
Felder Frigyes képviselő Igen  
dr. Giber Vilmos tanácsnok Nem  
Kárpáti Tímea tanácsnok Nem  
Mihalecz András tanácsnok Nem  
dr. Nadrai Norbert József képviselő Igen  
Nagy Attila tanácsnok Nem  
Perlaki József tanácsnok Nem  
Pintér Attila képviselő Igen  
dr. Pintér Rómeó alpolgármester Nem  
dr. Szép Tamás tanácsnok Nem  
Szita Károly polgármester Nem  
Teveliné Horváth Melinda képviselő Igen  
Torma János tanácsnok Nem  
 
Eredménye Voks:  
Igen 5  
Nem 13  
Tartózkodik 0 
Szavazott 18 
 
 
 

143/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a járványügyi adatok 
nyilvánosságáról szóló képviselői előterjesztést, és úgy határozott, hogy annak 
határozati javaslatát nem fogadja el. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Polgármester a 

kaposvári koronavírus járványügyi adatokat olyan formában és olyan rendszerességgel 
teszi közzé a honlapon amilyen formában és amilyen rendszerességgel megkapja, ahogy 
azok számára rendelkezésre állnak.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   folyamatos 
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-----19. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5312   Száma: 21.11.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 11:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
144/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Móricz Zsigmond Oktatási Alapítvány részére   30.000,-Ft 
     (AM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és 

Kollégiuma által 2021. október 1. napján megrendezésre került Guba Sándor 
Emlékverseny, valamint a 2021. október 2. napján megrendezésre került Dél-Dunántúli 
Középiskolás Diák Szántóverseny költségeihez.) 

 
2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 

-  „Bajcsy Óvodáért” Alapítvány részére    30.000,-Ft 
      (Az Óvodapedagógiai Szakmai Napok előadói díjának költségeihez.) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      60.000,-Ft 
      (Működési költségekhez..) 
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- Mélyben és Reményben Alapítvány részére    35.000,-Ft 

      (A 2021. október 14. napján megnyílt „Fotókiállítás az Örömről” rendezvény költségeihez.) 
 

- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    60.000,-Ft 
(A Kicsinyek kórusainak XVI. Országos Fesztiválja, a Margit-Kerti Koncertek és a 
Mikrokozmosz Református AMI 25 éves jubileumi gálaestjének 2022. évi költségeihez.) 

 
- Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére   20.000,-Ft 

(Harmonika zenekar megalapításával, a tanszék kiépítésével és koncertek szervezésével 
kapcsolatos költségekhez.) 

 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz 

korábban megítélt támogatások felhasználási céljának módosításához: 
 

A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 

           50.000,-Ft 
(a Toponári Tagiskola Lány Labdarúgócsapata részére biztosított 50.000,- Ft összegű 
támogatás célja sportruházat és sportfelszerelés helyett sporteszköz és sportruházat célokra 
változik.)    

    
 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére 

           100.000,-Ft 
(a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére biztosított 100.000,- Ft összegű 
támogatás célja csapatépítés és utazási költségek helyett sporteszköz és sportruházat 
célokra változik.)  

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

-----20. Kérdés----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári környezetükre figyelő polgárok érdekében 
kérdezte:  
2021.09.23-i Közgyűlésen kérdezett rá, hogy az évek óta az önkormányzat költségvetésében 
szereplő háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtése hol tart? 2017-ben bejelentették, 5 éve 
számos nyilatkozatot, beszédet hallgathattak a kaposváriak: a jövőre meglesz, idén megvalósul, 
hamarosan időtávlatok említésével. 2021-ben újabb akció indulását jelentette be az 
önkormányzat. Ételkiszállításnál használt egyszer használatos műanyag dobozok helyett 
újrahasználható, rozsdamentes acél dobozok bevezetéséről. A válaszadó elmondta, hogy a 
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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. 
Advent kezdetén, az év végén kérdezi: Melyik napon kezdik el a háztartási sütőolaj házhoz 
menő begyűjtését? Melyik napon kezdik el az egyszer használatos műanyag dobozok helyett 
újrahasználható, rozsdamentes acél dobozok bevezetését? 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy idén év végével érkeznek meg a 
használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló 3 literes edények, ahogy az előző közgyűlésen is említette. 
A begyűjtést a 2022. év elején kezdi el a közszolgáltató, melyről értesíteni fogja a lakosságot.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő szóvá tette, hogy az ételkiszállításos kérdésére nem 
kapott választ.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez a válasz a kérdésére.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári parkolásért fizető, nem kiváltságosok 
megkeresése alapján kérdezte: A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelete 16.§-ában foglalt pótdíjfizetési szabály a parkolási díjat nem fizető és 
a tévedésből a másik övezetre mobilon parkolási jegyet váltott parkoló személy között nem tesz 
különbséget és azonos pótdíj megfizetése mellett a magasabb díjszabású parkolójegyet is 
kifizetteti.  
Támogatja-e egy differenciált szankció rendszer bevezetését, amely lehetőséget biztosít rövid 
határidőn belül a hiba rendezésére hasonlóan a buszbérlettel rendelkező, de azt felmutatni az 
utazáskor bármely okból képtelen jóhiszemű utazó esetén? A differenciált szankció rendszer 
bevezetését elsősorban erkölcsi okból javaslom, mert a kaposvári polgárok számára szégyen, 
ha úgy kezelik őket, mint bliccelőket, holott csak egy vétlen tévedésről van szó. 
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy amit képviselő úr kér visszaélések előtt 
nyit teret, mert ezt követően elegendő lenne az olcsóbb övezeti jegy megvásárlása, és lebukás 
esetén kisebb lenne a büntetés, mint azokkal szemben akik nem váltottak jegyet. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári és a kaposfüredi lakók érdekében kérdezi: 
2021. június 18-án kérdést intézett polgármester úrhoz, amely így hangzott: „A tudósítások 
szerint a Füredi úton a Margit templomtól a Raktár utcai körforgalomig lesz új kerékpárút, 
amely tovább megy majd Kaposfüred felé, és a balatoni kerékpárútra csatlakozik. Évek óta 
lakossági igényként jelentkező Füredi laktanya végéig lévő szilárd burkolatú belső út és a MOL 
kút közötti kb. 150 méteres biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas szilárd 
burkolatú út mikor lesz kész? Ezzel megvalósítható, hogy Kaposvár és Kaposfüred között 
gyalogosan és kerékpárral is biztonságosan közlekedhessenek az itt élők. 2021. október 19-én 
a kérdéses szakaszon halálos kimenetelű biciklisgázolás történt. Válaszában elmondta, hogy „a 
tervei elkészültek az érintett szakasznak, a kollégái dolgoznak a közbeszerzéseken. Így az 
önkormányzat az eljárás eredményétől függően reméli, rövidesen ki fogják tudni hirdetni a 
győztesét. A volt Füredi II. Laktanya melletti kerékpárút építése hamarosan kezdődik.” 
Igazgató asszony kiegészítésében jelezte, hogy „az építési engedéllyel rendelkező kerékpárutak 
tekintetében az összegzés kiküldésre került, a szerződés megkötése rövidesen megtörténik. 
Melyik napon kezdődik és fejeződik be a Raktár utcai körforgalomig a kerékpárút építése? 
A biciklisek és gyalogosok biztonsága érdekében a Laktanya végéig tartó belső út és a MOL 
kút közötti 150 m-es szakaszon ideiglenes tereprendezéssel a gazos területen mikorra tudja az 
önkormányzat biztosítani a zavartalan átjárást? 
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Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztésének kivitelezési munkáira Önkormányzat 2021. július 12-én kötött vállalkozási 
szerződést a Vértes-Út Kft-vel. A munkaterület átadására a munkakezdéshez szükséges 
engedélyek és hozzájárulások beszerzését követően 2021. szeptember 24-én került sor. Ezt 
követően vállalkozó ütemtervének megfelelően megkezdte munkáját, jelenleg a Jutai úton, az 
Izzó utcában és a Guba Sándor utcában végeznek munkát. Vállalkozónak a szerződésben 
rögzített feladatok ellátását a munkaterület átadását követő 180 napon belül, azaz 2022. március 
22. nappal kell teljesítenie. 
A Raktár utcai körforgalomtól a Füredi utcai MOL töltőállomásig elkészültek a kerékpárút 
kiviteli tervei, Önkormányzatunk rendelkezik a megvalósításhoz szükséges engedélyekkel. A 
kivitelezésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, az eljárás 
megindítására tervezetten még ebben az évben sor kerül. Eredményes közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés hatálybalépését követően a kivitelezés a munkaterület átadásától 
számított 180 napon belül megvalósítható. 

 
 

-----21. Interpelláció  ----- 
 

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

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „Polgármester úr a kaposváriak védelme érdekében 
kérdezem: Az első engedélyezett 2021. június 18-i ülésen tett interpellációmat ismételten 
intéznem kell a polgármesterhez, aki a Közgyűlés döntési jogát gyakorolta a veszélyhelyzet 
alatt: 
A koronavírus járvány alatt a Városháza által vezetett halotti anyakönyvezés alapjául szolgáló 
halottvizsgálati lapok szerint a mai napig hány kaposvári áldozata volt korcsoportonként és 
nemenként a járványnak? Közülük hányan kaptak oltást? 
Mennyi a fertőzöttek száma Kaposváron 2021. november 24-én, ebből hány oltott? Ezen a 
napon hányan kerültek kórházba és ebből hány oltott? 
Mekkora volt legutóbb az oltottak száma és aránya Kaposváron? Hány oltás után, hány 
kaposvári fertőződött meg? Közülük hány fő, milyen arányban került kórházi ápolásra? A 4. 
hullámban hányan haltak meg Kaposváron és közülük mennyi volt oltott? 
Mennyi tesztet végeztek a városban, ebből mennyit az önkormányzat? Ezek között mennyi a 
pozitívak aránya? Halottak napján megkezdett önkormányzati tesztelést milyen számszerű 
járványadatok alapján döntötte el? Mikor kezdi el végre a lakosság általános ingyenes 
tesztelését, hogyha az önkormányzati dolgozókét már elkezdte? Mikor hozza nyilvánosságra a 
tervszerű védekezés alapfeltételét a helyi védelmi tervet? 
Mikor pótolja az adófizetők pénzén létrehozott koronavirus.kaposvar.hu honlapon 
járványadatokat napi bontásban? Változtat-e a jövőben a kaposváriak tájékoztatásán annak 
érdekében, hogy az itt élők a közérdekű adatok ismeretében óvhassák saját és szeretteik életét, 
egészségét? 
Hiteles, naprakész tájékoztatás vezet közbizalomhoz, ami alapvető, hogy valaki elfogadja az 
oltás hasznosságát. Ha ezekre a kérdésekre, amelyre a környező országokban és a demokratikus 
államokban válaszolnak, nem ad választ azzal bizalmi válságot idéz elő. Minden egyéb közlése 
is manipulatívnak hat a jövőben.” 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy képviselő úr öt perccel ezelőtt kapott minden 
kérdésére válasz, de elismételte újra azokat. Az anyakönyvezető részére megküldött halott 
vizsgálati bizonyítvány – képviselő úr állításával szemben – nem tartalmazza az elhalálozás 
okát. Azt csak a bizonyítvány 1. számú példánya tartalmazza, amit az önkormányzat, és így az 
anyakönyvvezető sem kap meg. Így az önkormányzatnál nem keletkezik adat arra nézve, hogy 
hányan haltak meg a városban koronavírus fertőzésben, arra pedig különösen nem, hogy 
közülük hány volt beoltva. 
Tájékoztatom képviselő urat, hogy adatigényléssel fordultam a Somogy Megyei 
Kormányhivatal vezetőjéhez és kértem rendszeres tájékoztatásomat az aktív koronavírus 
fertőzöttek számáról, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kezelt kaposvári 
koronavírus fertőzöttek számáról, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kezelt 
koronavírus fertőzöttek számáról, koronavírusban elhunyt kaposváriak számáról, koronavírus 
elleni védőoltásban részesült kaposvári lakosok számáról. Ha az adatigénylésre választ kapok, 
annak eredményét nyilvánosságra fogom hozni. 

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
utasítsa a hivatalt, hogy a hiányzó, az Operatív Törzs összesített adatainak helyi adatait - a 
költségvetésből 200.000 Ft-ért létrehozott koronavirus.kaposvar.hu honlapra - töltsék fel.  
A mai ülését követően naponta töltsék fel a járvány helyi adatait az erre a célra rendelt honlapra.  
A válasz nem elfogadható, a járvány eddigi időszaka alatt nyújtott lakossági tájékoztatás 
elfogadásra alkalmatlan. A járvány elleni védekezés során nem tarthatja vissza a napi 
járványadatokat addig, amíg neki tetszik. 
 
Szita Károly polgármester nem érti mit nem lehet elfogadni a válaszából. Újra felolvasta az 
interpellációra adott választ.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5313   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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145/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő koronavírus adatok témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a kaposvári pedagógusok, tanulók, szülők és 
nagyszülők érdekében kérdezem: 
2021. augusztus 23-i Közgyűlésen feltettem a következő kérdést: „A szeptember 1-jén induló 
tanévkezdéskor az állami, egyházi és egyéb fenntartású iskolák tanulói, pedagógusai és az 
iskolában dolgozók részére az állam biztosítja-e a járvány terjedésének megelőzése érdekében 
az általános és rendszeres tesztelést? 
Továbbá megkérdeztem, hogy: 
Egyetért-e azzal, hogy az oktatási és nevelési intézmények őszi megnyitása előtt az általános, 
rendszeres tesztelést, kontaktkutatást, karantén elrendelését és ellenőrzését magasabb 
színvonalon kell megszervezni, amely a tavalyi évben elmaradt?  
Egyetért-e azzal, hogy az oktatási és nevelési intézmények őszi megnyitása általános, 
rendszeres tesztelés, kontaktkutatás, karantén elrendelés és ellenőrzés nélkül ismét a járvány 
terjedésének színterévé válhatnak és veszélyt jelenthetnek a kaposvári polgárok számára? 
A válasz, így szólt: „… a Kormány és az önkormányzat együttműködve példaértékűen kezelte 
az eddigi járványhelyzetet, amennyiben a teszteléssel kapcsolatban az önkormányzatok 
feladatot kapnak a Kormánytól, akár törvényi felhatalmazással, akár másképp, abban is közre 
fognak működni. Hisz abban, hogy a járványhelyzetben központi egységes, következetes 
döntéshozatal szükséges. Személyes megjegyzése nem a tesztekben, hanem az oltásban hisz.” 
A járvány 4. hulláma alatt ismét tömeges halálesetek történtek, az oltottak és oltatlanok szerinti 
bontásban a fertőzési, kórházi ellátási, elhalálozási adatokat nem közlik, csak a szomszédos 
országok adatközléseiből következtethetünk. 
Ezek után is fenntartja, hogy nem a tesztekben, hanem az oltásban hisz? Ennek ellenére 
elkezdődött november 2-án halottak napján az önkormányzati dolgozók rendszeres tesztelése.  
Mikor kezdik el a lakosság széleskörű ingyenes tesztelését, azok után, hogy a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság városának 1000 db ingyen tesztet ajándékozott javaslatára a Közgyűlés 
többsége? Abban az időben Kaposvárnak 500 db tesztje maradt. 
Mennyi teszt áll ma a város rendelkezésére?” 
 
Szita Károly polgármester Jelenleg 1181 db teszttel rendelkezik az önkormányzat. „Teljesen 
mindegy, hogy mivel oltunk, csak oltsunk!” Jakab Ferenc virológus professzor. „A koronavírus 
elleni első két oltás rendkívül fontos, hiszen nagyjából a tizedére, huszadára tudja csökkenteni 
a kórházba kerülés, a súlyos lefolyású megbetegedés valószínűségét”, Merkely Béla Széchenyi-
díjas magyar orvos, kardiológus. „Nem antitestszintet kell mérni, hanem beadatni a harmadik 
oltást” Szlávik János infektológus. Mivel hiszek a szakembereknek, változatlanul fenntartom, 
hogy a vírus elleni védekezés legfőbb eszköze a védőoltás, ezért arra kérek mindenkit, hogy 
oltattassa be magát, akit pedig már beoltottak kérje a harmadik, emlékeztető oltást.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ utasítsa 
a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben haladéktalanul kezdje megszervezni a lakosság 
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ingyenes tesztelését. A járványt nem az oltás, hanem a karantén állítja meg, így van ez, amióta 
világ a világ. Pestis, kolera, spanyolnátha, influenza, koronavírus stb. A modern 
orvostudománynak köszönhetően ma már nem kell településeket elzárni a külvilágtól a 
teszteléssel kiszűrhetők a fertőzők lsd. a kazanyi és a kaposvári rövidpályás úszóbajnokságok 
után háromszoros olimpiai bajnokunk Hosszú Katinkánál is a tesztelés pozitív eredményt 
hozott. 
A válasz nem elfogadható, a lakosság széleskörű, ingyenes tesztelése nélkül a járvány nem 
tartható kontroll alatt. Addig kell az általános tesztelést folytatni, amíg tartósan a pozitívok 
aránya nem csökken 5 % alá a WHO ajánlása alapján. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5314   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
146/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő oltás vagy tesztelés témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 3----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári nem kiváltságos adófizetők érdekében 
kérdezte: 
Huszka Imre közérdekű adatigénylésére a Városháza közölte, hogy a polgármester 
jogcímenként, hány ingyenes parkoló engedélyt adott ki a kiváltságosoknak is, akik jövedelmük 
alapján ki tudják fizetni a parkolási díjat. A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen felhívta a 
figyelmet, hogy szakítani kell a privilégiumokkal 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. Meggyőződése, hogy az egyéni 
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képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége. Szerinte 
rendjén van, ahogy van. Sikerül végre elolvasni a rendeletet a 11 év alatt? Elismeri, hogy 
kérelemre a polgármester ad ingyenes parkolási kiváltságokat? 
Rájött végre, hogy a listásoktól elveheti az ingyenes parkolási lehetőséget? 
Kiknek adott név szerint a Közgyűlés tagjai közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes 
parkolási engedélyt?  
Kiknek adott név szerint országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére 
mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek 
tagjai közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt?  
Kiknek adott név szerint Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, 
kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személyek, vagy szervezetek közül az 
adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 2 fő 
Milyen kaposvári lakossággal való kapcsolattartás miatt indokolt az egész város területére az 
adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt adni a Megyei Közgyűlés 
elnökének? 
Kiknek adott név szerint a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel 
rendelkező színészek közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 3 
fő 
Eddig ötször indítványozta a privilégium eltörlését. Ugorhatnának végre? 
 
Szita Károly polgármester Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet alapján az 
adatközlés időpontjában, Nagy Attila, Torma János, Kárpáti Tímea, Perlaki József, dr. Giber 
Vilmos, Szép Tamás Czimmermanné Németh Andrea, dr. Pintér Rómeó, Borhi Zsombor és Dér 
Tamás Felder Frigyes és Pintér Attila rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. Elvárja, 
hogy két képviselő visszaadja.  
A két országgyűlési képviselő: Gelencsér Attila és Mátrai Márta. 
A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a rendelet 11.§ (1) i. pontja alapján jogosult díjmentes 
parkolásra. 
A Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek nem 
közszereplők, ezért nevük nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sért. A színházunkban 
évtizedek óta szereplő színészekről és egy jelmeztervezőről van szó, összesen három fő. 
Kiemelkedő kulturális és szolgáltató tevékenységük miatt a Kaposvári Püspökség és a KÖTÉL 
egyesület rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. 2021. november 16-a óta pedig a 
Somogy Megyei Mentőszervezet 4 db COVID tesztelő autója kapott ilyen jogosultságot. 
A felsorolt személyek és szervezetek képviselő úr szerint kiváltságosok, szerintem nem. 
Szerinte olyan személyekről és szervezetekről van szó, akik a köz érdekében, a közért 
dolgoznak. Képviselő úr szerint a képviselők jövedelmükből ki tudnák fizetni a parkolási díjat, 
ennek ellenére Képviselő úr is ingyenes jogtár hozzáférést kért, pedig az ugyanannyiba kerül, 
mint az egy éves ingyenes parkolás. Akkor Ön is kiváltságos, képviselő úr? 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr teljesen új információkat mondott neki, 
mivel a közérdekű adatigénylésbe nem szerepeltek ezek az adatok. Elfogadja, hogy a mentők 
és tűzoltók nem kiváltságosak. A közérdekű adatigénylés eltér abban is, hogy nincs listás 
képviselő, aki kap ingyenes parkolási engedélyt. Ezért a választ nem fogadja el.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5315   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 12:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
147/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő ingyenes parkolási engedély témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári sportot kedvelő adófizetők érdekében 
kérdezte: 
A 2021. november 8-i rendkívüli ülésen tárgyalta a Közgyűlés a Kaposvári Női Röplabda Club 
többlettámogatásáról szóló előterjesztést. Mellékletként sem az elnökség jelzése, sem a 
tárgyalások eredménye nem szerepelt. A kaposvári vállalkozók bizalomvesztésének 
helyreállítása szintén nem szerepelt, pedig az üzleti életben ez a legfontosabb mozgatórugó.  
A Női Röplabda Club elnöksége és sportigazgatója mikor jelezte, hogy részben a röplabda 
sportág TAO finanszírozási rendszerében jelentkező korlátozások, szponzorok hiánya miatt 
veszélybe került a város egyetlen profi női csapatának bajnoki szereplése? A részben szóra 
kérdezett rá.  
A Club vezetése milyen megtakarítási intézkedéseket hozott?  Megkapták a szerződésben 
foglalt összeget a játékosok, edzők? 
Az előterjesztésben szerepel, hogy 40 millió Ft-tal csökkentették a kiadásokat, azonban még 70 
millió Ft hiányzik a bajnokságban való részvételhez.” Miből lesz meg ez az összeg? 
A sportról szóló 19/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 9. § (1) A kiemelt sportszervezetek 
támogatott pályázatuk alapján alap, és eredményességi támogatásban részesíthetőek azzal, hogy 
az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet bajnoki évre 
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vonatkozó teljes bevételének 40%-át. (2) Az alaptámogatás összege nem haladhatja meg az 
önkormányzati támogatás 50%-át. 
Mennyi a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó tervezett teljes bevétele és az eddig nyújtott 
összes jogcímen nyújtott önkormányzati forrás mértéke és a tervezett teljes bevételhez mekkora 
annak százalékos aránya? 
A sport rendelet nem ismeri a kölcsönt, mint finanszírozási jogcímet, a költségvetésben szerepel 
a Röplabda Club részére kölcsön 13,7 mFt összegben. A kölcsön a megállapított támogatás a 
keretösszegből történt vagy az felett? 
Az izraeli oda-vissza mérkőzések miatti többlet költségekre 6 102 e Ft is szerepel a 
költségvetési döntések között. A külön megállapított támogatás a keretösszegből történt vagy 
az felett? 
A sport rendelet támogatási rendszer alapja egy külön megfizetett tanulmány. A sport 
rendeletben meghatározott jogcímeken felül történtek-e kifizetések? Az Ellenőrzési Iroda 
kapott-e megbízást az önkormányzati támogatás felhasználás ellenőrzésére, ott milyen 
megállapítások szerepeltek?   
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, az 1.MCM-Diamant Női Röplabda Club-
nak, mint egyesületnek az önkormányzat nem tagja, csak támogatója. Az egyesület elnöksége 
hozza meg a szükséges döntéseket, és tárgyal a szakmai stábbal. Ennek eredményeként 30%-
os csökkentést hajtottak végre a személyi juttatások terén. 
Az előterjesztésben az szerepelt, hogy a klub csökkentett költségvetése 70 millió forint összegű 
hiányt tartalmaz, amit részben az önkormányzat által nyújtott nettó 30 millió forintos támogatás, 
másrészt a főszponzor által ígért 40 millió forint fedez. 
A klub tervezett költségvetése 31,8%-ának megfelelő összegű önkormányzati támogatásáról 
született döntés a kiemelt sportszervezetek támogatása során. A kölcsönről és a nemzetközi 
mérkőzésen való részvételhez nyújtott támogatásról egyedi döntés született, ami nem része a 
kiemelt sportszervezetek támogatásának. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és 
bízza meg az és a sport bizottságot a kiemelt sportszervezeteknek adott támogatás időarányos 
felhasználásának ellenőrzésére. 
Válasza nem elfogadható, az volt a célja a sportkoncepciót felülvizsgáló új sporttanulmánynak, 
és az az alapján a rendeletnek, hogy átláthatóbb legyen a támogatás, ne egyedi jogcímeken 
legyen még finanszírozva egyesület, mert így nem átlátható.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5316   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
148/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő a női röplabda klub támogatása témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposfüredi lakók érdekében kérdezte: 
Az R67-es út Kaposfüredet elkerülő szakaszának 2x2 sávosra bővítése miatt, amelynek 
következménye, hogy a forgalmat a lakóterületre, Kaposfüred legforgalmasabb útjára terelik, 
milyen konkrét közlekedés-biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a forgalmi rend 
változásáig és pontosan melyik napon?  
2021. június 15-én a NIF Zrt. a polgármesterrel közösen jelentette be az út bővítésének 
megkezdését, amelynek következménye, hogy a forgalmat a lakóterületre Kaposfüred 
legforgalmasabb útjára terelik.  
2021. július 19-én a forgalmat a lakóterületre, Kaposfüred legforgalmasabb útjára terelték. A 
lakók közlekedés-biztonsági intézkedéseket kértek, amelyet 690 polgár írt alá. 
2021. augusztus 23-i rendkívüli Közgyűlésen feltett kérdésére a polgármester megígérte, hogy 
nyomógombos forgalomirányító lesz, vagyis jelzőlámpa a zebránál, beszerzése folyamatban 
van. Amíg be nem szerzik, addig a kézi forgalomirányítás fog működni. Kettő sebességmérő 
mobil műszert helyeznek ki a településrészen azt, hogy hova kerülnek, majd a rendőrség 
mondja meg. 
Kérdezte a kaposfürediek biztonsága érdekében: 
A 2021. június 15-i bejelentés óta eltelt időben a biztonsági berendezéseket miért nem szerezte 
be még az önkormányzat?  
Mely napon helyezik ki a traffipaxokat a Kaposfüredi úton? 
A rendőrség az eltelt negyed év alatt eldöntötte-e hova telepítsék a két traffipaxot? 
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Mi volt az oka, hogy a Kaposfüredet elkerülő szakasz 2x1 sávon úgy épült meg, hogy a 
bővítésekor teljes útlezárást igényel és nem a meglévő sávok mellett történik a kivitelezés? 
Ki a felelős a 2021. június 15-i bejelentést követő közlekedés-biztonsági intézkedések 
elmaradásáért?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy az iskola előtti parkoló bejáró 
kiszélesítése, parkolóhelyek felfestése- 2021. augusztus 31-re elkészült, az ideiglenes 
parkolóhely kialakítása  - 2021. szeptember 3-ra elkészült. A 30 km/h sebességkorlátozó tábla 
kihelyezése - 2021. augusztus 19-én kihelyezésre került, a megállni tilos tábla áthelyezése az 
óvodával szemben lévő oldalra 2021. szeptember 16-án megtörtént. A Kaposfüredi úton az 
iskola előtti meglévő gyalogátkelőhelyen létesítendő ideiglenes jelzőlámpa  jelenleg kialakítás 
alatt, a munkák befejezésének határideje 2021. december 15. A jelzőlámpa kiépítéséig a kézi 
irányítás a Polgárőrség bevonásával folyamatosan biztosított. 2 db Trafibox kihelyezése a 
rendőrség 2021. augusztus 23-án kijelölte a két helyszínt, így a trafiboxok gyártására, 
szállítására, valamint a telepítésére a szerződés meg lett kötve. A gyártás elkészült, a 
telepítéshez a munkaterület átadása ma 9:00 órakor került sor, teljesítési határidő 2021. 
december. 15. 
 

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el a választ és 
bízza meg a műszaki bizottságot a felügyeletére. Véleménye szerint az út lezárása előtt kellett 
volna intézkedni a biztonságos közlekedésről.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5317   Száma: 21.11.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2021 november 25 12:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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149/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő kaposfüredi elkerülő út témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 
Szita Károly polgármester lezárta az ülést. Megköszönte a munkát a képviselőknek, a Kapos 
TV nézőinek. Áldott Adventet kívánt mindenkinek, mivel ez az utolsó rendes ülés az adventi 
ünnepek előtt.  
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
Zárt ülést követően. 
 
 

-----22. dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalása----- 
 

 

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

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő valamennyi kaposvárit érinti, a képviseletük ellátásának 
minősége. Törvény kötelezi a képviselőket, hogy évente számoljanak be munkájukról. 2020-
ban és 2021-ben is megtette. 
Eddig több mint 500 indítványt (javaslatotokat, interpellációkat, kérdéseket, önálló és módosító 
rendelet-tervezeteket, napirend utáni felszólalásokat) fogalmazott meg. A szavazásra bocsájtott 
javaslatok közel fele elfogadásra került. A mai napig 141 alkalommal szólalt fel, ez közel annyi, 
mint az összes többi képviselő együttvéve és itt nem csak a darabszám, hanem a kijelentés is 
számít. 
A tesztelési keretről szóló javaslatát 5 képviselő támogatta és kiállt a név szerinti szavazási 
indítványa mellett. Köszönte, hogy eleget tettek esküjüknek. Egy indítvány megvalósulása a 
valódi eredmény, kis késéssel, legalább önkormányzati szinten elkezdődött a tesztelés és a 
védőnők az iskolákban is teszteltek. A Közgyűlés működésének felfüggesztése alatt is számos 
olyan javaslatot fogalmazott meg, amelyet a polgármester elfogadott. 
A bizottsági munka során megköszönte a tagoknak, hogy hozzájárultak a szociális intézmények 
vezetőinek meghallgatásához, akik hiteles és addig ismeretlen információkkal szolgáltak a 
járvány elleni küzdelemről. A szociális ágazatban dolgozók joggal érdemlik meg a város 
háláját.  
Ugyanígy kaptak átfogó képet Kaposvár turisztikai helyzetéről is.   
A képviselet ellátásának lényege, a polgárok érdekeinek védelme csak ez lehet sikeres, minden 
más érdek képviselete félrevisz, irányvesztést okoz. Cél, akarat, munka hoz változást. A lényeg 
mindig a hatás kifejtése, egy elutasító döntés is mérlegelésre készteti a nemmel szavazót és 
észrevétlen befolyásolja tetteit. Bíróként tapasztalta egy értékrend mentén hozott döntés a 
pervesztes fél számára is közvetít értéket. 
Végezetül kérte, hogy Advent kezdetén az örömteli ünnepen a családi, baráti együttlét olyan 
formáját válasszák, amely a legbiztonságosabb szeretteik számára, hogy jövőre is együtt 
ünnepelhessenek.  
E tragikus időkben a személyes kapcsolatok felértékelődtek. Az elszabadult árak idején inkább 
a személyre szóló és ne a drága ajándékok felé forduljanak. Tömegben ajándékok után futni, és 
erőn felül költekezni percnyi öröm csupán. Az együttlét maga az ünnep.  



72 

 

Tanuljunk a megpróbáltatásokból és 2022-ben változtassuk meg azt, ami megérett a változásra. 
Ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat. 
Minden polgárunknak Áldott, Békés Karácsonyt kívánt! Köszönte, hogy meghallgatták! 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a napirend utáni hozzászólást. Mindenkit szeretettel 
vár vasárnap az első adventi gyertya meggyújtására.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

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


