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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2021. december 16. 
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 0 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 0 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 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 0 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy azért kellett 
összehívni a rendkívüli közgyűlést, mert vannak olyan napirendek, amik nem várhattak. 
Megállapította, hogy 15 fővel határozatképes a képviselő-testület.  
Átadta a szót dr. Nadrai Norbert József képviselőnek.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi a SZMSZ 35§(1) bekezdése alapján kérte 
rögzíteni. „A meghívót tegnap délután három óra után kapták meg a képviselők. Az ülés 
összehívásának rendkívüliségét, annak összehívója nem indokolta, s egyes napirendi pontokból 
sem derült ki, csak kiküldött tíz napirendi pontot. A testület munkaterve szerint 2021. december 
7-én egy hete ülésezett. Kérem a Kormányhivatalt, hogy mint törvényességi felügyeletre 
kötelezett szervet az ügyben ismertesse álláspontját a Közgyűlés tagjaival, hogy az 
önkormányzati törvény és más joganyagok mely rendelkezéseit sértette meg a Polgármester az 
ezévben összehívott rendkívüli közgyűlések esetén. Javaslom, hogy a 3.) 7.) és 9.) vegyük le a 
napirendről, mivel azok nem igényelnek sürgős döntéshozatalt. Köszönöm szépen.” 
 
Szita Károly polgármester nem javasolta, hogy bármelyik napirendi pontot levegyék a 
napirendről. Kérte, hogy szavazzanak képviselő úr javaslatáról.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 5376   Száma: 05.12.16/0/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő javaslatáról a testület az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1 7,15 5,56 
Nem 12 85,71 66,65 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5377   Száma: 05.12.16/0/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a napirendekről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
181/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta a napirendet. 
 
 
NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

2. Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 

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

4. Előterjesztés háziorvosi körzetek működtetéséhez szükséges asszisztensi/körzeti 
ápolói helyek jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetését érintő egyes kérdésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

7. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló 
energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt 
megvalósítása kapcsán 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály 
indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

9. Előterjesztés a Hét Határ Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

10. Előterjesztés a Városligetben a 9078 helyrajzi számon az Országos Kerékpáros 
Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya 
kialakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy január első vagy második hetében is összehív egy 
rendkívüli közgyűlést.  
 
 

-----1 Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azért kell most dönteni, mert egy kaposvári polgár 
jelezte neki, hogy az építési törmeléket többször vitt be a hulladéklerakóba. Az első kivételével 
minden alkalommal kértek tőle térítési díjat, pedig nem kellett volna. Ezt azért tették, mert nem 
volt egyértelmű a rendelet. Ezt korrigálja most ez az előterjesztés.  
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-----Kérdések----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az indokolás szerint az évi többszöri 
bontási hulladék ingyenes beszállítása nagyban visszaszoríthatja az illegálisan lerakott 
hulladékok mennyiségét. Mennyivel nőtt az illegálisan lerakott építési hulladék Kaposváron? 
Ezt miért nem tartalmazza az előterjesztés? Az illegálisan lerakott bontási hulladék elszállítása 
mennyivel kerül többe a városban? Hány panasz érkezett a lakóktól, hogy csak évi egy 
alkalommal lehet élni a lehetőséggel? A panaszokat milyen módon kezelte az önkormányzati 
cég? A november munkaterv szerinti ülésen miért nem hozták be a rendeletmódosítást?  
 
Kovács Katalin igazgató válaszában elmondta, hogy januárban kezdik el felszámolni az 
illegális építési törmelék lerakókat, akkor tud költséget mondani.  
 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy azért most hozták a Közgyűlés elé, 
mert most kapott erre jelzést és nem akarta megvárni a januári közgyűlést. Minden építési 
törmelék, ami bekerül a hulladéklerakóba az nyereség két okból: egyrészt segítségek kaptak 
azok a kaposváriak, akik rendezett körülményeket szeretnének, másrészt ezt az ingyenesen 
bevihető mennyiséget 1000 kg-ban határozták meg.  
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztés december 13-án került aláírásra, a 
hatálybalépése 2022. január 1., így véleménye szerint nem igényel rendkívüliséget. Egy éve 
hatályban levő szabályozás módosítása lenne ez. Javasolta, hogy a Közgyűlés valamennyi 
illegális lerakó felszámolásáról döntsön. Addig forrást ne biztosítson a Polgármester és három 
helyettese illetményemelésére, amit a Kormány szavazott meg. A közmeghallgatáson is számos 
olyan igény volt, amit a Polgármester nem támogatott, lásd szentjakabi harangtorony 8 millió 
forint, amire azt a választ adta Polgármester úr, hogy nincs annyi pénze az önkormányzatnak. 
Véleménye szerint az illegális hulladéklerakók felszámolására, a zöld város, legegészségesebb 
város programra fordítsák az önkormányzati forrásokat. Javasolta, hogy a polgármester 30%-
os béremelésének az összegét az Önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolására 
költse. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy nem is tudott a 
fizetésemelésről. Köszönte a megfogalmazott javaslatokat és kérte a képviselőket, hogy 
szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5378   Száma: 05.12.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 40/2021.(XII.20.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
-----2  Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról --

--- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester megkérte Jegyző urat, ha lenne valamilyen jogi jellegű kérdés, 
akkor ő reagáljon rá. Ez az előterjesztés egy három éves illetményrendezés első lépése, ami egy 
folyamat része, hogy a 38.650,-Ft-os illetményalapot megemelték 2018-ban 40 ezerre, 2019-
ben 46.380,-Ft-ra, most egy nagyobb emelést javasol 2022. január 1-től megállapítani a 
kollégáknak. Ez a 2022. évi költségvetést plusz 70 millióval fogja terhelni. Kiváló kollégák 
vannak a hivatalban, a költségvetés ennyit bír most el. Reméli, hogy a következő években is 
fog tudni olyan előterjesztést behozni, ami a további emelésről szól.  
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a novemberi munkaterv szerinti ülésre 
miért nem vitték be az előterjesztést. Az elmúlt 10 évben hogyan alakult az illetményemelés 
mértéke? A korábbi évekhez képest miért csökkentették le az illetmény kiegészítés mértékét a 
felsőfokúaknál 10, a középfokúaknál 5%-kal? Ezzel a lépéssel nem követte az illetményemelés 
a tényleges emelést. 2020. évi költségvetéshez benyújtott köztisztviselői illetményalap 
emelésre vonatkozó indítványát miért utasította el, miután a Polgármesterhez hűséges 
képviselők illetményét 30%-kal felemelte, befagyasztva a nem annyira hűséges képviselőkét? 
Akkor az elutasítás miatt a köztisztviselői illetmény nem változott, ahogy a többi képviselőé 
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sem. Egyetért-e azzal, hogy egy szervezetben a vezetők javadalmazásának emelése, s a 
dolgozók javadalmazásának emelése szoros összefüggésben kell, hogy legyen? Jegyző úrtól 
kérdezte, hogy 2014-től a polgármesternek és alpolgármestereknek önkormányzati forrásból a 
havi kifizetések összege munkáltatói járulékkal együtt mennyi? A jelenlegi illetményekkel a 
négy vezetőnek, polgármesternek, helyettesnek mennyit fizet ki a helyi adófizetők pénzéből az 
önkormányzat? Polgármester úrtól kérdezte még, hogy Polgármester úrnak mennyi lesz 
havonta a bére január 1-től költségtérítéssel együtt, mennyi egy pályakezdő felsőfokú 
ügyintézőé és mennyi egy 10 éve itt dolgozó ügykezelőé?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem tudja mennyi lesz a fizetése január 1-től, ha 
a közlönybe meglátja, akkor mindenki látni fogja. Kérte Jegyző urat, hogy válaszolja meg a 
kérdéseket.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy azért nem a munkaterv szerinti közgyűlésre vitték 
be az előterjesztést, mert most kezdték meg a jövő évi költségvetés megalapozását, ezért került 
be most ide az illetményalapos előterjesztés. Az előterjesztés tételesen tartalmazza 2018-tól az 
illetményalap alakulását. 2020-ban azért került elutasításra képviselő úr indítványa, mert a 
pandémia kellős közepén nem tudták hogyan fog alakulni a város költségvetése. Ebben az 
időszakban nem lett volna célszerű az emelés. 2014-től nem tudja, hogyan alakultak a 
polgármesterek részére történő kifizetések, mert még nem dolgozott a hivatalban. Valószínűleg 
képviselő úr jobban tudja, mert még akkor itt dolgozott. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a módosító indítványok szavazása során kérte, hogy a 
kiegészítő határozati javaslatról szavazzanak először, azt követően az illetményalapra 
vonatkozó módosító indítványról, aztán az illetménykiegészítés visszaállításáról az eredeti 
szintjére, aztán az otthoni munkavégzésről. Bizottságon felmerült még egy határozati javaslat, 
ami nem érinti sem a jogi, sem a pénzügyi bizottság jogkörét. Kérte, hogy az MJVSZ, valamint 
a hivatalban készült elemzést juttassák el a képviselők részére, hogy a költségvetés 2022. évi 
döntésekor hoznak döntést az illetményalapról. 2019. novemberi közgyűlésen javasolta először 
az illetménykiegészítés visszaállítását, amit akkor a testület nem támogatott. A 2020. januári 
közgyűlésen még nem volt pandémia, az akkori indítványát sem támogatta a testület. Az akkori 
hozzászólásában már jelezte, hogy súlyos következményei lesznek, mert a Kormányhivatal 
elszívó ereje nagy lesz, mivel az ottani ügyintézői bér 100 ezer forinttal több. Sajnos jó 
kollegáktól kellett ez miatt elválni. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a módosító 
indítványait.  
 
 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy szavazzanak először a kiegészítésről. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 5379   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a módosító határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 14,28 11,11 
Nem 10 71,43 55,55 
Tartózkodik 2 14,29 11,11 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5380   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület az illetményemelésre vonatkozó képviselői módosító indítványról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 14,29 11,11 
Nem 12 85,71 66,66 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5381   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület az illetmény kiegészítésről szóló módosító indítványról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20,00 16,67 
Nem 12 80,00 66,66 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5382   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az otthoni munkavégzésről szóló képviselői indítványról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20,00 16,67 
Nem 11 73,33 61,10 
Tartózkodik 1 6,67 5,56 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5383   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
 
182/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az illetményalap emeléséről és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
illetményalapot 2022. évben 52.000,-Ft-ban kívánja megállapítani és felkéri a polgármestert, 
hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben ezt az összeget szerepeltesse, valamint ennek 
pénzügyi fedezetét biztosítsa. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. január 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5384   Száma: 05.12.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 41/2021.(XII.20.) 
önkormányzati rendeletét az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3 Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 
személyéről ----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Molnár Piroska Díszpolgárunk vagy Mészáros Tibor két 
éve Kaposvárra szerződött színész melyik személy képviseli inkább a kaposvári társulat 
értékeit? A kaposvári színész és rendező legendák mindegyike visszautasította-e a felkérést, 
magyarán felkérték-e őket, hogy vegyenek részt a kuratórium munkájában?  

 
Szita Károly polgármester válaszába elmondta, hogy a színház igazgatójának javaslatát 
tartalmazza az előterjesztés, pontos választ a kérdésre nem tud adni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Az előterjesztés 2021. december 3-án kerül aláírásra, 
ehhez képest december 15-én kapták meg. A határozat végrehajtásának határideje 2022.01.31., 
ezért javasolta levenni napirendről, így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt. Kérte, hogy 
telefonáljanak igazgató úrnak, ha lehet, de szerinte a társulatnak egy emblematikusabb figurája 
vigye ezt a tisztséget tovább. Amennyiben mindegyikük visszautasítaná az ajánlatot, úgy 
javasolta, hogy a társulat tagjai titkos szavazással válasszák ki egymás közül a kuratórium 
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tagjait. Ha jól látta jelenleg az igazgató asszisztense és két nyugdíjas képviselőnő a kuratórium 
tagja. Véleménye szerint a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriumába a színházhoz 
közel álló, ennek az alapítványnak a működéséhez jobban hozzájárulni tudó tagok kellene, hogy 
legyenek.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5385   Száma: 05.12.16/3/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92,86 72,21 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
183/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színházért Alapítvány 
kuratórium elnökének személyéről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
1.) A Közgyűlés a kuratórium elnökévé Mészáros Tibort megválasztja és az alapítvány alapító 

okiratának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja, egyben 
felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat 
aláírására, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2022.01.31. 

 
2.) A Közgyűlés a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozatának 8/F. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
 Kuratórium:  
 Elnök:   Mészáros Tibor 
 Tagok:  Gömöri Edit 
    Oláh Lajosné 
    Vajda Imréné 
  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2022.01.31. 
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-----4  Előterjesztés háziorvosi körzetek működtetéséhez szükséges 
asszisztensi/körzeti ápolói helyek jóváhagyásáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, mi indokolja, hogy az előterjesztést a 
képviselők tegnap kapták meg? Mikor tudott erről az előterjesztési problémáról az előterjesztő, 
illetve mennyibe kerül a 3 fő asszisztensi, körzeti ápolói álláshely díja? 
Ezt azért kérdezte, mert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől annak járulékaival együtt 
teljes egészében lehívható az összeg. Van-e önkormányzati kötelezettségvállalás vagy sem, 
mert összeget nem láttak az előterjesztésében.  

 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy egyelőre csak álláshelyet létesítenek, ha 
be lesznek töltve ezek az álláshelyek, akkor a NEAK finanszírozza ezeket teljes egészében.  
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5386   Száma: 05.12.16/4/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 17:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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184/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta háziorvosi körzetek működtetéséhez 
szükséges asszisztensi/körzeti ápolói helyek jóváhagyásáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2022. január 1-től 3 fő 
asszisztensi/körzeti ápolói álláshelyet létesít, mely álláshelyek abban az esetben tölthetőek be, 
ha az intézménynek üresen maradó háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi praxis 
működtetésének feladatát kell ellátnia. 
A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő biztosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2022. január 1. 

 
 

-----5 Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetését érintő egyes kérdésekről----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy mi indokolta, hogy az előterjesztést 
tegnap kapták meg, miért nem tárgyalták munkaterv szerinti ülésen. Továbbiakban azt kérdezte, 
hogy a tagvállalatok A tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés a vagyonrendelet alapján 
polgármesteri hatáskörbe tartozik-e. Polgármesteri hatáskörbe tartozó döntést, a hatáskör 
visszavonása nélkül jogszerűen hozhat-e a testület? A költségvetési rendelet felhatalmazása 
alapján a polgármester 200 millió Ft értékhatárig döntést hozhat két ülés között halaszthatatlan 
ügyekben. Miért nem hozta meg soron kívül a költségvetési döntéseket? A sport rendeletet a 
képviselők megkérdezése nélkül egyedül fogadta el a polgármester, hibásnak tartja e a májusi 
döntését, hiszen ennek alapján jött az új támogatási rendszer? Miért nem működik az a döntés, 
hogy egy évben egyszer döntenek a sporttámogatásokról?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy amiről dönthet, arról dönt, a képviselő-
testület elé utólag kerül átruházott hatáskörben hozott döntésként, amelyet vagy tudomásul 
vesznek vagy nem. A másik kérdésre válaszolva idézte, hogy a puding próbája az evés. Van 
objektív, előrelátható és előre nem látható következményei is a módosításoknak. Amikor a 
nézőszámokat meghatározták, azok akkor reális adatok voltak. Ez a vírus előtt elvárható lett 
volna, és nem tartotta volna igazságosnak, ha ebben az időszakban a covid miatt az egyesületek 
lettek volna a vesztesek.  
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az előterjesztés december 14-én került 
aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma 2022. január 31., ami nem indokolta a rendkívüli 
közgyűlésen való tárgyalását. A kiemelt sportszervezetek 2021. június 8-ig eljuttatták 
beszámolóikat. A 2021. június 23-i rendkívüli ülésen az alábbi kérdést tette fel: Miért nem 
sikerült 10 nap alatt az előterjesztést előkészíteni a Közgyűlésre, a képviselők miért egy nappal 
a Közgyűlés ülése előtti napon este 5 órakor kapták meg az előterjesztést? 
A sport rendeletet a képviselők megkérdezése nélkül egyedül fogadta el a polgármester, minden 
anyag kiküldésre került, csak ez az egy nem. Életszerűtlen és szakmaiatlan, így alkalmatlan a 
finanszírozásra. A sport rendelet elfogadásának megalapozásához egy tanulmány 
elkészítéséhez a Közgyűlés több mint egymillió forint kifizetéséről döntött. 
A sportkoncepcióról készített tanulmány fontos megállapításai: Az Önkormányzat kifejezetten 
magas hányaddal járul hozzá a klubok költségvetéséhez, ami egyrészt aggályokat vet fel a 
hosszú távú fenntarthatóság szempontjából. Az eredményességi elem aránya rendszerint 
alacsony, magas a kiemelt sportszervezetek száma, fenntarthatósága ebből a szempontból is 
kérdéses. A működés hatékonysága az alábbi lépésekkel javítandó: növelni kell az 
eredményességi támogatások arányát.  
2001-ben készült egy átfogó sportstratégia, a jelenlegi prioritások felmérésének alapját a 
Kaposvár polgármesterével készített interjú és kérdőíves felmérés jelentette. 
Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság a Sportbizottsággal közösen készítsen jelentést a 
Közgyűlés számára az ez évi sporttámogatási rendszerről, valamennyi önkormányzati 
kötelezettségvállalásról megfeleltetve a sportrendeletnek. 
 
Pintér Attila képviselő elmondta, hogy még júniusban döntött a Közgyűlés arról, hogy a Bene 
Akadémiával akkor köt szerződést az Önkormányzat, ha a teljeskörű pénzügyi átvilágítása 
elkészült. Bizottsági ülésen választ kapott, hogy ez elkészült, és kérte, hogy kerüljön 
nyilvánosságra ennek az eredménye.  
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy a jogszerűség keretein belül 
nyilvánosságra hozhatja Jegyző úr az átvilágítás eredményét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5387   Száma: 05.12.16/5/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92,86 72,21 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
185/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2021. évi 
költségvetését érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 2021/2022-es bajnoki 
időszakra jóváhagyott eredményességi támogatásnak a 27/2021.(VI.23.) 
önkormányzati határozat 2. pontjában meghatározott kritériumait az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

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

NB I A 1–8.: 150% 
NB I A 9–10.: 100% 

NB I A 11.: 50% 
NB I A 12.-: 0% 

Nézőszám  
(50%) 

900– : 150% 
700–899: 100% 

300–699: 50% 
0–299: 0% 

 

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

2.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére a 2021/2022-es bajnoki időszakra 
jóváhagyott eredményességi támogatásnak a 27/2021.(VI.23.) önkormányzati 
határozat 3. pontjában meghatározott kritériumait az alábbiak szerint módosítja: 

 

Kritériumok a KRSE részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

Extraliga 1.: 150% 
Extraliga 2.: 100% 

Extraliga 3.: 50% 
Extraliga 4.: 0% 

Nézőszám  
(50%) 

300– : 150% 
200–299: 100% 

100–199: 50% 
0–99: 0% 

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

 
3.) A Közgyűlés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 2021/2022-es 

bajnoki időszakra a 27/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 4. pontjában jóváhagyott 
eredményességi támogatás összegét és kritériumait az alábbiak szerint módosítja: 

 
2022. I. félévi eredményességi támogatás: nettó 15.000.000 Ft + Áfa (19.050.000 Ft) 
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Kritériumok a KNRC részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

Extraliga 1-2: 150% 
Extraliga 3-4.: 100% 

Extraliga 5.-: 0% 
Nézőszám  
(50%) 

400– : 150% 
250–399: 100% 

150–249: 50% 
0–149: 0% 

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

4.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a 2021/2022-es bajnoki időszakra 
jóváhagyott eredményességi támogatásnak a 39/2021.(IX.23.) önkormányzati határozat 10. 
pontjában meghatározott kritériumait az alábbiak szerint módosítja: 
 

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

OB I 1–8.: 150% 
OB I 9–12.: 100% 

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

Nézőszám  
(50%) 

250– : 150% 
150–249: 100% 

50–149: 50% 
0–49: 0% 

 *sikeres osztályozóval 
 

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

 
5.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 2021/2022-es bajnoki időszak 

biztonságos lebonyolítása érdekében nettó 14.000.000 Ft + Áfa, bruttó 17.780.000 Ft 
többlet támogatást biztosít.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. január 31. 

 
6.) A Közgyűlés, mint a Kaposvári Labdarúgó Kft. (cégjegyzékszám: 14-19-312780, 

adószám: 23991453-2-14, székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.) egyedüli Alapítója a 
Társaság törzstőkéjét 40.000.000 Ft-tal megemeli akként, hogy a tőkeemelés összegéből 
39.900.000 Ft-ot tőketartalékba helyez. Így a Társaság törzstőkéje 109.600.000 Ft lesz, 
mely összeggel Alapító a Társaság létesítő okiratát módosítja. A törzstőke megegyezik az 
Alapító törzsbetétével. Az Alapító a Társaság alapító okiratát 2022. január 31-ig elkészíti. 
Alapító egyúttal kötelezettséget vállal a 40.000.000 Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 
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az alapító okirat módosításának aláírását követő 15 napon belül. A tőkeemelés összege 
100%-ban pénzbeli hozzájárulás. 

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

7.) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft alapító okirat 5. és 6. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására.  
 

„5. A társaság törzstőkéje 
 
5.1. A társaság törzstőkéje: 109.600.000.- Ft, azaz Egyszázkilencmillió-hatszázezer forint, 
amely 79.600.000.- Ft készpénzből, és 30.000.000.- Ft nem vagyoni hozzáárulásból áll. 
5.2. A tag a törzsbetét teljes összegében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 
 

6. A tag törzsbetétje 
 
Név (Cégnév): Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 109.600.000.- Ft 
A törzsbetét összetétele: 79.600.000.- Ft készpénz, és 30.000.000.- Ft nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulás.”  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2022. január 31. 

 
8.) A Közgyűlés a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért közhasznú szervezet 

részére a koronavírusban megbetegedettek árvái megsegítésére 1.000.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. január 31. 
 

9.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:299 §-aiban foglalt szabályok 
alapján az alábbiak szerint emeli fel: 

 
a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű. 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 10. 

pontja tartalmazza. 
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 223.387.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonhárommillió-

háromszáznyolcvanhétezer forint. 
 Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „B” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, egyenkénti névértékük 1.000,- Ft, összes névértékük: 1.000.000,- Ft, 
összes kibocsátási értékük 223.387.000,- Ft. 

 A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
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A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon belül. 
e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos Holding 

Zrt. tőketartalékba helyezi. 
f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 

időtartam: 8 nap. 
g) A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára 

tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a 
kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett darabszámú, értékű és egyéb 
tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult. 

 
A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül. 
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
felhalmozási kiadásai közt biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2022. január 15. 

 
10.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alapszabálya okirata a V/2. és a VI/1. pontjainak 

módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 

„V/2. 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.009.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
kilencmillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 
 
A jegyzett tőke összetétele: 12.000.000,- Ft, azaz tizenkétmillió forint készpénz, továbbá 
1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyven-
három-ezer forint értékű apport.  
A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 1.968.429.000,- 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. 
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. 
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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, 223.387.000,-Ft kibocsátási értéken. 
 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A „B” sorozatba tartozó törzsrészvények darabszáma 2.004.143 db. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2022. január 15. 

 
11.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen 

végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények átvételére, a 
Ptk. 3:296. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint: 

 
a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 223.387.000,- Ft, azaz 

kétszázhuszonhárommillió-háromszáznyolcvanhétezer forint. 
b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „B” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, egyenkénti névértékük 1.000,- Ft, összes névértékük: 1.000.000,- Ft, 
összes kibocsátási értékük: 223.387.000,- Ft. 

c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály 
aláírásától számított 8 napon belül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2022. január 15. 

 
12.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata 

IX./4. h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozati javaslat 1. 
pontja alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Kaposvári Élmény 
és Gyógyfürdő Kft.-ben és a Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben meglévő tulajdonrészére 
tekintettel az előterjesztés mellékletét képező alapszabály-módosítások alapján ezen 
társaságok tőkehelyzetét rendezze. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2022. január 15. 

 
 

-----6 Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap 
kapták meg? Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésen? A kiírás mellékletei közül miért 
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csak a felolvasó lap minta és az átláthatósági nyilatkozat szerepel az előterjesztés 
mellékleteként? Miért nem csatolta az előterjesztő a terület térképmásolatát és tulajdoni lapot. 
Hol van az értékbecslés? Mi alapján döntenek 2037-ig a bérbeadás feltételeiről? Mi az indoka 
3 közgyűlési cikluson átívelő bérbeadásnak? 
A rendőrség szokta megmondani, hogy mire kér támogatást: memóriakártya, festékpatron, 
QUECHUA összecsukható kempingasztal 4 székkel, és feszültség-átalakító. A fokozott rendőri 
közterületi jelenlét biztosítása érdekében adjuk a támogatást, ezt valahogy finomítani kellene. 
Régen rendőrkutyát adtunk ajándékba, ha jól emlékszem a Rákóczi meccs után egy 
tömegoszlatás másnapján. 
Miniszter úr tud róla, hogy ilyen alapvető kellékek nincsenek a működési költségvetésükben? 
Miért nem a Közbiztonságért Alapítványon keresztül juttatunk forrást, amit felhasználhatnak, 
mert számukra ez így megalázó. 
 
Pintér Attila képviselő szintén a bizottsági ülésen feltett kérdésből tudta meg, hogy a kórházi 
dolgozók részére kiépítendő parkoló a kórházzal történt egyeztetés után jött létre. A kórház 
körül nagyon nehéz a parkolás a betegek és az ott dolgozók számára is. Ezt tudja, hogy 
kényszer, de 15 év az hosszú idő, és hosszabb távon van-e elképzelése a városvezetésnek arról, 
hogyan kívánja megoldani a dolgozók parkolását. Ez a parkoló egy kilométerre van a kórháztól, 
ez 10-15 perces gyaloglásra van, ami oda-vissza kb. fél óra. Ez egy kórházi dolgozó esetén 
hosszú út, nem lehet azzal „elütni”, hogy egy kis egészségügyi séta nem árt, mivel a 
munkaidejük nagy részét gyaloglással töltik. Azt kérdezte, hogy meg tudja-e oldani a város 10-
15 éven belül a kórházi dolgozók parkolását?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azért került ide ez az előterjesztés, mert minél 
előbb szeretnének segíteni a kórház dolgozóinak. A rendőrségi kérés azért kerül most be az 
anyagok közé, mert a rendőrség kérte, hogy még ebben az évben álljon rendelkezésükre a 
forrás, hogy meg tudja vásárolni, amit szeretne. Ez azért kell, hogy segíteni tudják ezek az 
eszközök a munkájukat. A kórház igazgatója felmérte a dolgozók között, hogy mennyien 
szeretnék a parkolót használni. Nagy volt a létszám, azért állnak neki. Ha ezt a parkolót 15 évig 
igénybe kívánják venni, akkor ez a parkoló meg fog maradni, mert fontos, hogy aki munkába 
autóval jár, annak a parkolás lehetőségét tudják biztosítani. Azért azt reméli, hogy csökkenni 
fog a parkolót igénybe vevők száma, mert találnak valamilyen más, számukra elfogadható 
lehetőséget. Nemcsak a kórház előtt rosszak a parkolási lehetőségek, hanem például a 
lakótelepeken rosszabb állapotok vannak. Készítettek egy tanulmányt a lakótelepekre 
vonatkozóan, hogy lehet-e orvosolni az évi 800-zal több gépkocsi szám parkolási lehetőségeit. 
Csak enyhíthető egy parkolóépítési programmal. Majd az idő eldönti azt, hogy ha nő is a 
gépjárművek száma – az jó, legalább látszik, hogy vagyonosodnak a családok – hogy közösen 
meg tudnak-e állapodni benne. A közös érdek az lenne, ha csak tényleg akkor használnák a 
városban az autót, amikor nagy szükség van rá. A kórháznál most a legfontosabb, hogy új 
nővérszálló épüljön. Látta a nővérszállót és nem gondolkodott rajta, hogy mi az elsőrendű 
feladat. Ha valaki más is látja, ő sem gondolkodna rajta. Annyit mondott róla, hogy nem 
reménytelen az ügy.  

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy valóban elhangzott a bizottsági ülésen, 
hogy egy kis egészségügyi séta nem árt, de a dolgozók a munkaidejük végére alig tudnak menni, 
nemhogy sétálni. A kórház tömbjeinek építése több tízmillióba kerültek, és a parkolási helyzet 
az önkormányzatra maradt. Igazgató asszony tájékoztatása szerint közel 100-an jelezték 
igényüket a parkolásra. Sokan kénytelenek autóval jönni, mivel ügyeleti rendszer van, buszjárat 
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nincs, többen a környező településekről járnak dolgozni. Az előterjesztés 2021. december 13-
án kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma 2021. december 31. így rendkívüli 
döntéshozatalt nem igényelt. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről 
van szó, így ennek sem indokolt a rendkívüli ülésen való tárgyalása. 
Javasolta, hogy a bérleti díjat éves bérleti díjban határozzák meg, mivel ingatlanpiaci díjként a 
15 év nem kezelhető. 8 millió forint + ÁFA-ról van szó.  
Javasolta a kiírás b) pontját törölni, a Közgyűlés ne adjon lehetőséget albérletbe adásra, ha 
szükséges az új bérlőt az önkormányzat válassza ki, az adott gazdasági év aktuális számai 
alapján. 
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság készítsen jelentést a Közgyűlés által bérbe adott 
ingatlanokról, amelyek albérletbe adásra kerültek. A jelentés térjen ki az albérletbe adó és vevő 
személyére, valamint hogy az időközben bekövetkezett piaci viszonyokhoz mért a bérleti díj 
hogy alakult.  
Javasolta törölni a határozati javaslatból a „fokozott rendőri közterületi jelenlét biztosítása 
érdekében” szövegrészt, hiszen nem ezek a támogatandó eszközök, amiket itt felsorol az 
előterjesztés. 
 
Pintér Attila képviselő nem kívánt a kórházat érintő parkolásról beszélni. Ha jól emlékszik, 
akkor a kórház fejlesztésének eredeti elképzelése az volt, hogy egy parkolóház is fog épülni. 
Tudja, hogy nem lehet azt az életveszélyes állapotot megoldani, ami most a kórházi parkolás 
körül kialakult, de valamiben gondolkodni kell, hogy a kórház előtti közlekedés is 
biztonságosabb legyen. Ez a megoldás nem teljesen jó, de ha nincs jobb, akkor támogatandó. 
 
Szita Károly polgármester zárszóként elmondta, hogy a betegek számára készített parkoló 
nincs teljesen tele, 80%-os a kihasználtsága. Ez egy jó megoldás, mert segítenek így a 
betegeken. Ingyenes a parkolás, nem jár le a parkolóóra. Most csak egy bejárata van a 
kórháznak, de covid után a másik bejáratot, ha kinyitják, akkor 10 méterre lesz a parkoló. Kérte 
a képviselőket, hogy először Nadrai képviselő úr javaslatairól szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5388   Száma: 05.12.16/6/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület dr. Nadrai Norbert József módosító javaslatairól az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 1 8,33 5,56 
Nem 11 91,67 61,10 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 12 100.00 66,66 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 

 
#: 5389   Száma: 05.12.16/6/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
186/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 2417/33 
hrsz-ú ingatlanból 2300 m2 részt bérbeadás útján hasznosít intézményi parkoló 
üzemletetése céljából a mellékletben meghatározott pályázati feltételek szerint. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázati eljárást 
követően a bérleti szerződés aláírására és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia bérleti 
szerződésének 2300 m2 nagyságú területcsökkenés miatti módosítására. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a fokozott rendőri 

közterületi jelenlét biztosítása érdekében a Kaposvári Rendőrkapitányság részére az alábbi 
eszközöket adományozza: 

 
Eszközök Mennyiség 
SJCam A10 + 32 GB memóriakártya  3 db 
Xiaomi 70MAI Dash Cam Pro Plus+ A500S 

menetrögzítő kamera 
3 db 

Sandisk 64GB SD micro (SDXC Class 10 UHS-I U3) 
Extreme memória kártya adapterrel (Olvasási 
sebesség max.: 160 MB/s, Írási sebesség max.: 
60MB/s) 

3 db 

Canon PGI-35 Black festékpatron  1 db 
Canon CLI-36 Color festékpatron  1 db 
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DELL INSPIRON 3501 notebook (Intel® Core™ i3-
1005G1, 4GB DDR4, 256GB SSD, 15,6” 
1920X1080 FULL HD, Intel UHD Graphics, 
Win 10 Pro) 

3 db 

QUECHUA kempingasztal 4 székkel, összecsukható  1 db 
Feszültségátalakító, szinuszos, 600 W  1 db 
Halo Chip Leolvasó Scanner Fekete  3 db 

 
Az eszközök beszerzéséhez a költségvetés általános felhalmozási kerete terhére 1.300 e Ft-ot 
biztosít a Közgyűlés. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adományozási szerződés 
aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

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

 
 
-----7 Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló 

energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt 
megvalósítása kapcsán ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy röviden szeretne 
visszatekinteni az elmúlt időszakra. „A kaposváriakkal kettő esztendővel ezelőtt négy pontban 
foglalta össze, hogy 2030-ra milyen városban szeretnénk élni. Olyan célokat határoztunk meg, 
amelyek eléréséért azóta is következetesen dolgozunk. Döntöttünk arról, hogy mindenkinek 
legyen munkája, és hogy magasabbak legyenek a fizetések. Döntöttünk arról, hogy határozott 
lépésekkel kell segíteni a gyermekvállalást, hogy lélekszámban is gyarapodjon a közösség. 
Döntöttünk két olyan kérdésről is, ami nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon is a 
legnagyobb kihívást jelenti, és szorosan összefüggnek egymással. Az egyik az egészségről szól, 
a másik pedig arról, hogy azt a célt tűztük ki önmagunk elé, hogy 2030-ra az ország egyik 
legegészségesebb polgáraiként élhessünk Kaposváron, a másik a fenntartható fejlődésről, ha 
úgy tetszik a jövőnkről, a mi, a gyermekeink, az unokáink életminőségéről. Az 
energiafüggetlenségről és a klímavédelemről. Ha visszagondolnak rá, az elmúlt években már 
számos olyan mérföldkövet tettünk le közösen együtt, amely nagyobb időtávban és léptékben 
mérve is egyaránt meghatározó a most itt élők és a jövő kaposvári generációi számára. Ha ma 
szétnézünk a világban, jól látható mivel küzd az emberiség. Jól látható hol sérül a mindennapok 
biztonsága, mi jelenti a legnagyobb kihívásokat. Ilyen az egészségügyi kihívás, ennek 
nyomában a gazdaság nehézségeivel, de ilyen az energiaválság is. De leginkább a mostani az 
idei hívhatta fel a figyelmet, amikor is mérhetetlenül megnőtt az energiának az ára. Északi 
szomszédunkról olvastam, hogy azt fontolgatták Ausztriában, hogy arról kell majd beszélniük, 
hogy korlátozni fogják az elektromos energia ellátást. Mi kaposváriak ezért indultunk el egy 
másik úton, amelynek alapja az, hogy mindent megteremtsünk magunknak, amire szükségünk 
van. Hogy az általunk felhasznált energiát is helyi erőforrásainkra alapozzuk, s hogy 
magunknak szolgáltatva, mi határozzunk az árakról a megfizető díjtételekről. Nyilvánvaló lett 
számunkra, hogy városunk energiaellátása az szuverenitási kérdés. S aligha csoda, hogy 
várospolitikánk meghatározó elemévé vált a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérése, a 
megújuló energiák folyamatos növelésének igénye. Ez hozta el számunkra a 
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városüzemeltetésben felhasznált biogázt, a korszerű hulladékgazdálkodást, a távhő bővítését, a 
napelemek alkalmazását, és a környezetszennyező buszflottánk cseréjét is. Mi kaposváriak, 
habár mi nem vagyunk képesek globális problémákat megoldani, de egyértelművé vált, hogy a 
ránk eső felelősség alól nem vonhatjuk ki magunkat. Komoly hazai és nemzetközi vállalásokat 
tettünk, egyezményekhez csatlakoztunk. Elkezdtük keresni azokat az eszközöket, amelyek 
révén a klímaváltozásért felelős károsanyag kibocsátásunkat csökkentsük, és ezzel 
egészségünket is védjük. Büszkék lehetünk rá, hogy ma már a károsanyag kibocsátás 
tekintetében az elsők között vagyunk. Most Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, egy újabb 
nagy lépés előtt állunk. A régóta tervezett biomassza alapú hőerőmű megvalósítása előtt 
elhárult minden akadály. A Kormány négy és fél milliárd forint támogatást adott a távhő 
üzemünknek, így megkezdődhet a helyi megújuló energiaforrásra tervezett környezetbarát 
fűtőmű megépítése. A földgáz helyett a helyben, illetve a környékén rendelkezésre álló ipari 
célra már nem hasznosítható faaprítékkal újíthatjuk meg a távhő rendszerünk. Megtehetjük az 
első lépést ahhoz, hogy a meleget és a melegvizet 100%-ban megújuló energiával állítsuk elő. 
Mostani döntés azt a lehetőséget biztosítja számunkra, hogy földgáz 57%-át ki tudjuk váltani 
megújuló energiával, és a maradék 43%-ot pedig, ha lesz annyi geotermiával kívánjuk 
megoldani. Azt nyerjük ezzel tisztelt hölgyeim és uraim. Mindenekelőtt nagyobb egészséget, 
hiszen 12302 tonna széndioxidot fogunk megtakarítani ezzel a válsággal. De megtakarítunk 
évente 302 millió forintot is, melyet eddig széndioxid bírságként kellett kifizetnünk évente. 
Nyerünk biztonságot, hisz nem vagyunk kitéve a gáz szabadpiaci árváltozásának, csak a mostan 
árakat figyelembe véve 2,5-szeresek a távhőben a melegvíz és a fűtés előállítási költségei, ha 
maradunk a gáznál. Ez nem tette volna lehetővé, hogy tudjuk tartani ezeket a távhő árakat, 
amelyeket most tartunk. Ezt azért mondom, mert a biomasszával 61%-kal olcsóbban tudjuk 
előállítani a hőt, mintha földgázból tennénk, ami évente 606 millió forint megtakarítást fog 
jelenteni. Így nem csupán tartható lesz a távhő ára, hanem még tovább is léphetünk, hogy a 
lehető legnagyobb eredményét és hasznot tudjuk Kaposvár polgárainak biztosítani. Nyerünk 
egy élhető, tiszta várost, büszkék lehetünk rá, hogy egy újabb lépést tehetünk egészségünk 
megóvásáért, a klímavédelemért, de nem utolsó sorban a megfizethető és olcsó távfűtési 
díjakért. A napokban jelent meg a döntés, szerettem volna Önökkel frissiben megosztani ezt a 
hírt, ezért ennek a klíma energiafüggetlenséget is célzó előterjesztés kapcsán gondoltam, hogy 
megosztom Önökkel. Ami pedig ezt az előterjesztést illeti, egy újabb lehetőség városi 
közösségeink számára, hogy valami olyat csináljunk megint, amit még mások nem tettek. Ha 
jól emlékszem hétszázmillió forint az elnyerhető pályázati támogatásnak a mértéke, amely az 
energiában valóban energiaközösségeket alkot, hogy a közösségek használják a megújuló 
energiával megtermelt energiát, mégpedig szükségleteik szerint, úgy, hogy ha több van, akkor 
kereskedhessenek is vele, ha kevesebb van, akkor cserélhessenek, vagyis ne vesszen kárba 
egyetlenegy megtermelt energia köbméter vagy kilowatt óra sem, hanem a közösségeink 
használni tudják. Jó szívvel javaslom valamennyiüknek elfogadásra. Amennyiben kérdésük 
van, természetesen állok rendelkezésükre.” 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Kft. honlapján olvasta, hogy 2021. október 7-től november 27-ig lehetett beadni pályázatot. 
Mivel nagyon sok igény érkezett, ezért november 15-én felfüggesztették a pályázatot. Az lett 
volna a kérdése, hogy nyertünk e a pályázaton, de nem. Megkérdezte még, hogy újabb 
napelempark létesül-e?  
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Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy nem nyert az Önkormányzat a 
pályázaton, még lezárás előtt lett beadták a pályázatot, vissza is igazolták, hogy elfogadták. 
Ezek a döntések szükségesek ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni az elbírálók is. A volt 
szeméttelepen készül el egy kisebb napelempark.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő Az előterjesztés 2021. december 7-én került aláírásra, a 
határozat végrehajtásának dátuma azonnal, ezen a napon munkaterv szerinti ülést tartott a 
testület, miért nem került megtárgyalásra az előterjesztés? Egy 11 oldalas konzorciumi 
szerződés is rendelkezésre áll.  
Javasolta aktualizálni a Kaposvári Egyetem megjelölést, azóta már többször módosult az 
elnevezése, szervezete. Ha jól értette, bővülhetnek a partnerek, hány megkeresést küldtek ki, 
volt-e olyan, aki nem csatlakozott, volt-e olyan, aki később csatlakozik?  

Szita Károly polgármester átadta a szót Kovács Katalin igazgató asszonynak.  
 
Kovács Katalin igazgató válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben szerelőkön kívül mást 
nem kerestek meg. Azokat keresték meg első körben, ahol az energiaközösségnek értelme van. 
A Kaposvári Egyetem nevét átírják, egyébként saját maguk jelentkeztek az energiaközösségbe.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5390   Száma: 05.12.16/7/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,77 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 3   16,67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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187/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadta A konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötése a „Megújuló energiát termelő rendszer és 
energiaközösség létrehozása Kaposváron” projekt megvalósítása kapcsán című előterjesztést. 
A konzorciumi megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 
Dr. Szép Tamás tanácsnok elhagyta az üléstermet.  
 
 
 

-----8 Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály 
indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő  kérdezte, mi indokolja, hogy az előterjesztést a 
képviselők tegnap kapták meg? Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés? 
A határozati javaslat 1. pontjában a Közgyűlés a 2022. évi költségvetési rendeletben 3.305.500.-
Ft fenntartói támogatást biztosít, elszámolási kötelezettséggel. Miért nem a 2021. évi 
költségvetési rendelet módosítása szerepel? A 2022. évi költségvetési rendeletet majd jövő 
januárban fogadja el a testület. Mit takar az „elszámolási kötelezettséggel” kitétel? Nem kell 
minden sporttámogatással elszámolni? A 10 évvel ezelőtti szervezeti modellhez, miért tér 
vissza az önkormányzat? Akkor hibás döntést hozott? Újabb 3,3 millió a röplabdának hol 
tartunk ebben az évben?  A Sportközpont és Sportiskolában működő röplabda szakosztály, hogy 
érinti a sportrendeletet a jövő évi finanszírozás kapcsán? Mit szólt a KASI vezetője ahhoz, hogy 
az intézmény a 2021. évi szabad maradványát a 2022. I. félévi kiadásaik fedezetére kell költenie 
az átalakulás után? 

Pintér Attila képviselő első kérdésével csatlakozott képviselőtársához, hogy mi volt a valódi 
indoka ennek a lépésnek, mert az előterjesztésből nem derül ki. Aki nem ismeri a kaposvári 
helyzetet, azt látja az előterjesztésből, hogy önkormányzat létrehoz egy konkurens utánpótlást 
nevelő bázist és várja, hogy a gyerekek jelentkezzenek sportiskolába. A döntéshozónak vannak 
olyan információi, ami miatt ezt a döntést javasolja, de nem derül ki az előterjesztésből. A 
második kérdése, ez a fajta lépés, elképzelés milyen módon érintheti azt az ambíciót, hogy 
Kaposváron jöjjön létre egy Nemzeti Röplabda Akadémia?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azért van ez a hárommillió forint, mert nem kell 
22 millió forintot adni hála isten, mert a sportiskola úgy gazdálkodott az elmúlt évben, hogy 
maradványpénzként ez ott van. Ha megteremtik a lehetőségét a Sportiskolában a röplabda 
szakosztály működésének, a 2022. évi önkormányzati költségvetésnek ennyibe kerül, a többi a 
Sportiskolánál van. Az egész évi működés több, mint 22 millió forint. Nem volt hibás 
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koncepció, mert meggyőződése, hogy az a jó, ha csapatsportágakban van felvevő egyesület, az 
utánpótlás a felvevő egyesület. A november 25-i közgyűlésen elmondta, hogy mit fog tenni 
abban az esetben, ha szükség van rá, akkor ezt a javaslatot teszi. Úgy érzi, hogy a kaposvári 
gyerekek röplabda képzése veszélyben van, ezért vitte Közgyűlés elé.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Az előterjesztés 2021. december 14-én kerül aláírásra, a 
határozat végrehajtásának dátumai 2021.12.31. és 2022.06.30., így rendkívüli döntéshozatalt 
nem igényelt.  
 
Pintér Attila képviselő elfogadta őszinte válaszát a kérdésére. Nincs leírva az előterjesztésben, 
hogy veszélyben van a röplabda utánpótlás. A Nemzeti Röplabda Akadémia létrehozásával 
kapcsolatos kérdésére nem kapott választ.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Reméli, 
hogy az 5 női és 5 férfi kötelezően működtetendő csapat a RÖAK színeiben fog versenyezni 
ebben a bajnoki évben. Amennyiben a sportvezetés úgy dönt, hogy a Nemzetközi Röplabda 
Akadémia egyik helyszíne Kaposvár lesz, teljesen mindegy, hogy a RÖAK-ból vagy a 
Sportiskolából megy ki az U15 fölötti korosztály.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5391   Száma: 05.12.16/8/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
188/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskolában röplabda szakosztály indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
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1).A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tevékenységét 
2022. január 1-től röplabda sportággal kibővíti. A közgyűlés a röplabda szakosztály 2022. 
június 30-ig történő működéséhez engedélyezi a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2021. 
évi szabad maradványának a felhasználását, emellett a 2022. évi költségvetési rendeletben 
3.305.500.-Ft fenntartói támogatást biztosít, elszámolási kötelezettséggel. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Decsi Andrea polgármesteri referens 
Fekete Ádám igazgató 

Határidő:  2021. december 31. 
 
2). A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2022. 
júniusában számoljon be a röplabda szakosztály működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól, 
melynek függvényében dönt a testület a 2022. év második félévi támogatás mértékéről. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Decsi Andrea polgármesteri referens 
Fekete Ádám igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
 
3) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát az alábbi 
módosításokkal hagyja jóvá: 
 
Az alapító okirat 4.3. - A költségvetési szerv alaptevékenysége - pontjába beépül a röplabda 
sportág az alábbiak szerint: 

 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

a) A Sportiskola atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, röplabda, úszó 
szakosztályaiban sportoló fiatalok korcsoportos, évfolyamcsoportos rendszerben 
történő sportági képzése, versenyszerű sportolásuk megalapozása. 

b) Az együttműködő atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, röplabda, úszó 
sportegyesületi szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek biztosítása. 

c) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári atlétika, 
birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, röplabda, úszó és egyéb sportegyesületekhez 
történő irányítása.  

d) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása.  
e) A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint jár el.” 

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

Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  2021. december 31. 
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4) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító 
okiratának módosítását a 2/2021. MO módosító okiratban foglalt változásokkal 
jóváhagyja.  

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

 
 

-----9 Előterjesztés a Hét Határ Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásról ----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, mi indokolja, hogy az előterjesztést a 
képviselők tegnap kapták meg? Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés? 
Mit tud ez az egyesület, amit nem tud az MJVSZ? Mit kapunk az évi 300.000 Ft-ért egy olyan 
egyesülettől, amelyiknek még a honlapja sem üzemel és évekkel ezelőtt már elhajtottuk őket a 
zavaros brüsszeli lobby terveikkel? A bírósági nyilvántartás szerint a székhelye 
Székesfehérváron a Városháza épülete és az ottani polgármester az elnöke. Miért nem csatolta 
az előterjesztő az egyesület bírósági bejegyzését és 2021. évi beszámolóját, amiből kiderül, 
hogy az egyesület bevétele több mint a felére zuhant, és a bevételt szinte teljes mértékben 
személyi kiadásra költi? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a nevében is benne van, nem csak határon belüli, 
hanem határon kívüli tagok is vannak ebben az szövetségben. Ez a szövetség a Trianon idején 
elcsatolt magyarokat próbálja összefogni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztés 2021. december 9-én került aláírásra, a 
határozat végrehajtásának dátumai 2021.01.31., így rendkívüli döntéshozatalt nem indokolt. Az 
egyesület célja az okos város támogatása. Legyen Kaposvár okos és hajtsa el ismét ezt a 
forrásgyűjtögető egyesületet, nem ezért bízták az önkormányzatra a kaposvári adófizetők a 
pénzüket, hogy kidobálják az ablakon. Javasolta oknyomozó riportok olvasását az interneten az 
egyesület eddigi működése és pénzszórása kapcsán. Javasolta, amennyiben a polgármester nem 
veszi le napirendről ezt az előterjesztést, mivel Kaposvár érdekeit nem szolgálja a csatlakozás, 
nevesítse a határozati javaslatban, hogy kinek az érdekét szolgálja. Javasolta továbbá, hogy 
gyakorlatként Kaposvár is hozzon létre forrásgyűjtögető egyesületet és a kaposvári okos 
megoldásokat ossza meg a többi önkormányzattal. A 2022. évi költségvetésben nem a kiadási, 
hanem a bevételi oldalon tervezhetnek. Ez már a kaposvári polgárok érdekeit szolgálná. 
 
Pintér Attila képviselő úgy tervezte, hogy megszavazza az előterjesztést, és kérte, hogy ossza 
meg a cikkek tartalmát, amiről szó volt. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5392   Száma: 05.12.16/9/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,66 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
189/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Hét Határ Önkormányzati 
Szövetséghez való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy csatlakozik a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati 

Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület tagjai közé és felkéri a polgármestert, hogy az 
erre irányuló belépési nyilatkozatot küldje meg az Egyesület részére.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  2022. január 31.  

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

megteremtésére, és ezt az összeget évente beépíti az aktuális költségvetési rendeleteibe.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  minden év január 31. 
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-----10 Előterjesztés a Városligetben a 9078 helyrajzi számon az Országos Kerékpáros 
Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról 

---- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy minden olyan lehetőséget szeretne megadni a 
kaposváriaknak, hogy ha valaki mozogni szeretne, az mozoghasson. A több sorsolási lehetőség 
után most egy bringapark, pontosan pumpapark épül. Fiatalok körében nagyon népszerű. Van 
rá lehetőségük, hogy pályázzanak és pályázni szeretnének.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a polgármester két Közgyűlés ülése 
között jogosult 200 millió forintig indokolt és halaszthatatlan esetben pénzügyi döntést hozni, 
mivel indokolja rendkívüli ülésen való tárgyalását az előterjesztésnek? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a pályázat beadási feltétele, hogy az 
önrész vállalásához közgyűlési döntés kell.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az előterjesztés 2021. december 14-én 
került aláírásra, a határozat végrehajtásának dátumai azonnal, illetve tegnapelőtt, így rendkívüli 
döntéshozatalt már nem igényel, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal később kapták 
meg, mint végrehajtották és egy nappal korábban, hogy döntöttek róla.  
Az előterjesztés szerint úgy határozott, hogy 26.872.398, - forintot biztosít a megvalósításra. A 
mai Közgyűlés napirendi pontjai egyértelművé tették, hogy a polgármester pénzügyi 
döntéseihez kért asszisztálást. A kollégái illetményalap emelése miatt jött csak el, amit tavaly 
a 2020. évi költségvetésben is javasolt, de a többség leszavazott, ahogy az illetménykiegészítés 
eredeti mértékének visszaállítását is, amit a többség 2019-ben szintén leszavazott. Az 
anyagokat azért kapták meg 2021. december 14-én, mert az országgyűlés 30%-kal aznap 
felemelte a polgármester bérét és nem tudott a köztisztviselők szemébe nézni. Ez a napirendi 
pont és a többi jogilag nem igényelte a Közgyűlés rendkívüli összehívását. A júniusi ülés 
összehívása óta teljes káosz uralkodik a Közgyűlési döntéshozatalban, kezdve a rendkívüli 
ülések összehívásának időpontjával, a képviselői jogok durva megsértésével és a kaposvári 
polgárok elzárásával a nyilvánosságtól. A törvényességi felügyeletet gyakorló 
Kormányhivatalra súlyos felelősség hárul, amelyet az elkövetkező hónapokban jobb előbb 
rendezni, mintha később rendeződnek.  Javasolta a határozati javaslat végrehajtási határidejét a 
Közgyűlés ülését követően meghatározni a 2021.12.14 helyett.                
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Szavazás eredménye 
 

#: 5393   Száma: 05.12.16/10/0/A/KT 
Ideje: 2005 december 16 18:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100,00 72,22 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 13 100.00 72,22 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
190/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a Városligetben az Országos Bringapark Program keretében 
megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerinti határozatot hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az 2022-es Országos Bringapark Program keretében 

megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázat keretein belül 
jóváhagyja a Városliget 9078 helyrajzi számon megvalósítandó pálya kivitelezését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  
Határidő:  azonnal 
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringapark Program 
keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázat 
összköltsége bruttó 46.872.398,- forint, a Támogató bruttó 20 millió forint összegű 
támogatásának biztosítása mellett a megvalósításhoz szükséges bruttó 26.872.398,- forint 
önerőt biztosítja az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 24. számú 
céltartalék mellékletében „KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó 
infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű elkülönített keret terhére. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  azonnal 
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3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringaparki Program 
keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról benyújtott pályázattal 
kapcsolatban felhatalmazza Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 
  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Szita Károly polgármester Áldott, Békés Ünnepeket kívánt a jelenlevőknek és bezárta az 
ülést.  
 
 
 
 
 Szita Károly dr. Csillag Gábor  
  polgármester   jegyző 
 


