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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2022. január 27. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 0 - 
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 0 - 
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----- 
 

 
Borhi Zsombor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy Polgármester úr 
betegsége miatt ő vezeti a Közgyűlést. Megállapította, hogy 16 fővel határozatképes a 
képviselő-testület.  
Elmondta, hogy tavaly novemberben volt rendes ülés, decemberben rendkívüli és januárban 
ünnepi közgyűlés. Ezúton is gratulált a kitüntetetteknek.  
Elmondta, hogy új látványossággal bővült városunk adventi forgataga. Fénygömböt állítottak 
az Európa park elé a Fő utcára, valamint korcsolyapálya várta az érdeklődőket. 
December 3-án megnyitott az Ajándékkuckó, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet 
segítségével várták a rászoruló gyermekeknek szánt ajándékokat a Kossuth téren. 
December 12-én sajnos a viharos erejű szél eltörte a város karácsonyfáját, de egy nappal később 
újra állt az ünnep büszkesége a Városüzemeltetésnek köszönhetően. A Katasztrófavédelem 
munkatársainak segítségével a fa biztonságos rögzítést, a rögzítés pedig a Zichy tanulóinak 
kreatív megoldásával „csomagolást” is kapott. 
A vírushelyzet miatt szerencsére meg tudták tartani mind a négy adventi vasárnap a közös 
gyertyagyújtást. 
A klímavédelemmel kapcsolatban is volt fejlődés. November végén használt elem gyűjtésre 
írtak ki versenyt. Megdöbbentette a tény, hogy egy darab elem 1500 liter vizet szennyezhet be. 
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Polgármester úr előadást tartott a Planet Budapest 2021 
Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón, ahol beszámolt Kaposvár zöld beruházásairól és 
eredményeiről.  
December 16-án 6 elektromos busz vásárlásáról írtak alá szerződést. A december 16-i 
rendkívüli közgyűlésen döntöttek a zöld fűtőmű megépítéséről, amelynek segítségével csökken 
a károsanyag-kibocsátás, és tartósan olcsó maradhat a távhőszolgáltatás. Ezzel a beruházással 
450 millió forint CO2 bírságot nem kell befizetni, és így 640 millió forinttal olcsóbban lehet 
előállítani a hőt.  
Energetikai fejlesztést adott át Polgármester úr az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és 
Kollégiumban, elindul a Sávház üvegfalának a felújítása. Új iskolaudvar felújítási programba 
kezd a város, a Honvéd u-i Iskolában a tanulókkal, a Zrínyi Iskolában a szülői 
munkaközösséggel egyeztettek, mivel vannak olyan iskolaudvarok, ahol száraz időben poros, 
esős időben pedig sáros az udvar. A Jókai Ligettel elkezdődött a Donner rehabilitációja, 
hamarosan a Zrínyi u-i könyvtár is felújításra kerül. Elkészült a Bartók u-i templom előtti tér. 
Megkezdődött a Levéltár épületének felújítása is a belvárosban, ami 964 millió forintba fog 
kerülni.  
December végén döntött a Kormány, hogy támogatja az új Északi Ipari Park építését, mivel a 
Keleti Ipari Park teljesen benépesült. Ott februárban elkezdődik a beruházás, egy török 
üvegcsomagoló gyár fog épülni.  
Az Év Kaposvári Munkáltatója a Privát Hús lett! A Kométa '99 Zrt. és a Magyar Cukor Zrt. is 
jelentős támogatást kap a Kormánytól a fejlesztéseik megvalósítására.  
Az Egészséges Kaposvár Program is folytatódott. A Kortalan Torna résztvevőinek matracokat 
ajándékoztak, hogy még nagyobb kényelemben és biztonságban tudjanak mozogni. 29 év után 
átalakításra került az iskolaorvosi rendszer. Ezentúl hat főállású orvos fogja ellátni az 
iskolaorvoslást Kaposváron! Az ügyeletben dolgozók díját ebben az évben 60 százalékkal 
megemelték, ez a városnak 26 millió forint többletkiadást jelent, de örömmel teszik, mert nagy 
szükség van a háziorvosokra. 
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Ösztöndíjjal támogatja város a tanulni vágyó roma fiatalokat. 36 roma tanuló pályázott 
sikeresen, így 7 felsőfokú, 13 középiskolai, 9 szakiskolai és 7 általános iskolai pályázó nyerte 
el az anyagi támogatást.  
Építőipari Nívódíjat kapott a Csiky Gergely Színház és Közbeszerzési Nívódíjat kapott a 
kaposvári önkormányzat.  
Polgármester úr a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökeként Gazdasági Versenyhivatallal 
kötött megállapodást, ami a verseny tisztaságának fenntartásáról szól. A megállapodás arról 
szól, hogy az önkormányzatok jogszerűek, szabályosak és hatékonyak legyenek a 
közbeszerzéseknél.  
December 11-én egyeztetett Polgármester úr a közszolgáltató cégek vezetőivel, akikkel a 
jövőbeli terveket és a jó minőségű szolgáltatást határozták meg célnak, az olcsó árak megtartása 
mellett. 
Az E.ON áramhálózatáért felelős régiós vezetőjével egyeztettek, hogy a behatárolt hibákat 
javítsák és a karbantartás is megfelelő ütemben működjön.  
A rendszerváltás óta soha ilyen kevesen nem voltak munka nélkül a városban. A decemberi 
adatok szerint 1181 fő álláskereső volt regisztrálva, ami 3,1%-os arányt jelent. Ez még az 
országos átlagnál is 6 tized százalékkal kedvezőbb. A közmunkások száma drasztikusan 
csökkent, körülbelül 150-en vannak, 1000 fölött volt a számuk. Aki el akart menni dolgozni, az 
talált munkát.  
A koronavírus-világjárvány ellenére sikerült stabilnak maradnia a kaposvári gazdaságnak, a 
kormány és önkormányzat gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően pedig a helyi 
vállalkozások meg tudták őrizni a munkahelyeket. Az idei évben is tovább erősödhet a város 
gazdasága, hiszen mind a gépipar mind pedig az élelmiszeripar területén jelentős fejlesztéseket 
terveznek. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi elmondta, hogy a közgyűlési anyagok között 
napirendi pontként és a bizottsági meghívókban szerepel a szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló előterjesztés, amelyet 
nem kaptak meg, a meghívóban sem szerepel már. Önálló indítványként egy határozati 
javaslatot terjesztett be, hogy a soron következő ülésen tárgyalják. Szintén önálló indítványként 
egy határozati javaslatot terjesztett be, a helyi népszavazás kötelező elrendelésének 
tárgyköreiről. A pécsi és szombathelyi polgármester is lemondott a havi 348.220 Ft-os 
polgármesteri béremeléséről, szerette volna tudni, hogy ennek mi a következménye.  
Magyarázatot kért arra, hogy a bizottsági üléseken tárgyalt közgyűlési meghívóban már nem 
szereplő előterjesztést miért nem tárgyalja a Közgyűlés.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az érintettekkel folytatott tárgyalások miatt nem 
került a Közgyűlés elé az előterjesztés.  
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy dr. Nadrai Norbert József képviselő a tegnapi nap hajnali 3.28 
órakor 2 képviselői előterjesztést, Felder Frigyes képviselő pedig 12.53 órakor egy harmadik 
képviselői előterjesztést nyújtott be a Hivatalhoz előbb módosító indítványként, majd önálló 
előterjesztésként. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése értelmében „az előterjesztés akkor kerülhet 

napirendre, ha benyújtását megelőzően a jegyzőnek reális lehetősége volt a döntést megalapozó 

eljárás és a döntési javaslat jogszerűségének ellenőrzésére.” A rövid határidőre tekintettel nem 
volt lehetősége az ellenőrzésre, ezért azt javasolta, hogy ne kerüljön napirendre az előterjesztés. 
Felder képviselő úr előterjesztését azért nem javasolja felvenni a napirendre, mert már minden 
bizottsági ülés lezajlott, a költségvetéshez a módosító indítványt pedig a Pénzügyi Bizottságnak 
tárgyalnia kell az SZMSZ szabályai szerint. 
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Borhi Zsombor alpolgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Felder képviselő úr 
kezdeményezését meg fogják oldani, egyeztettek Polgármester úrral. Az előterjesztés azért nem 
került fel a honlapra, mert Polgármester úr nem tudja mikorra hívja össze az egyeztetést. A 
népszavazásos előterjesztéshez a személyes véleménye az, hogy megbéníthatja a várost, ha 
mindenről megkérdezik a város lakóit.  
Javasolta, hogy ne vegyék fel napirendre a képviselői előterjesztéseket.  
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre:  
- a Somogy Megyei 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést,  
- valamint a Kérdés és Interpelláció napirendeket. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5398   Száma: 22.01.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület a napirendekről, kérdés, illetve interpellációról az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
1/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére 
a Somogy Megyei 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, valamint a Kérdés és az 
Interpelláció napirendet. 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend 
utáni felszólalási szándékot jelentett be az önkormányzat döntéshozatala tárgyában, erről is 
szavazzanak a képviselők.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5399   Száma: 22.01.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 08:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József napirend utáni hozzászólásának 
lehetőségéről az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.66 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
2/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
 
NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 

 

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

4. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 63. fszt. 3. szám alatti üresen álló lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról, hasznosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
5.  Kérdés 
 
6.  Interpelláció 
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Zárt ülésen: 
 

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

2. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel történő önkormányzati bérlakás 
kijelölése iránti kérelem ügyében indult eljárás megszüntetéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
 
 

---1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről--- 

 
 

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

 
 
Borhi Zsombor alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 5 perc hozzászólási 
lehetőség van a költségvetéshez. 
„Költségvetésünk a 2019-ben megfogalmazott négy nagy célunk köré van építve, eköré 
csoportosul. 2019-ben azt fogalmaztuk meg, hogy egyrészt a gazdaság fejlesztésével érjük el 
azt, hogy a teljes foglalkoztatottság mellett a kaposváriak bére jelentősen tudjon emelkedni. Azt 
szeretnénk, hogy az évtized végére a város demográfiai mutatói úgy változzanak, hogy 
elkezdjen gyarapodni a város. Ezért is hirdettük meg a Gyarapodó Kaposvár Programunkat, és 
teszünk meg mindent a családok megerősítéséért. 2030-ra Polgármester úr meghirdette, hogy 
Kaposvár legyen az egyik legegészségesebb megyei jogú város, valamint a negyedik nagyon 
fontos cél, és ez is a jövőt szolgálja, az energiapolitikánk és a klímavédelem és az ehhez 
kapcsolódó feladatok. Ahogy röviden említettem már a bevezetőben is a teljes 
foglalkoztatottság és a gazdaság fejlesztése terén a pandémia ellenére 2022 elejére azt 
jelenthetem, hogy a város hála Istennek nagyon jól áll. Soha nem volt olyan magas a 
foglalkoztatottság a városban, mint most. 3,1%-os a munkanélküliség és csak alig több, mint 
1100 ember az, aki regisztráltan munkát keres a városban. Az lesz a feladatunk a gazdaság 
fejlesztése terén, hogy szakképzett munkaerőt találjanak azok a cégek és ebben segítsük őket. 
A járvány ellenére a cégek és most még nem a városról beszélek, úgy látom, hogy nagyon 
pozitívan látják a jövőt, hiszen több kisebb, nagyobb, közepes cég komoly fejlesztéseket indít 
el a 2022-es évben. Sokat hallhattunk már arról, hogy a Kométa egy 30 milliárdos beruházást 
indít el, amivel Közép-Európa meghatározó húsipari cégévé fog válni. A Metix is egy új 
csarnokot fog építeni ebben az évben, és ezen kívül még kettőt az elkövetkezendő három évben. 
A Cukormanufaktúra is támogatást kapott az Államtól, 2400 m2-es csarnokot épít. Megújul a 
Raab-Karher tüzép telephelye. A HGA Biomed Gyógyszeripari cégünk is egy nagyon komoly, 
négymilliárdos fejlesztést indít el az idén. Még nem beszéltem a város történetének valaha volt 
legnagyobb ipari beruházásáról, a Keleti Ipari Parkban 30 hektáron. 73 milliárd forintért épül  
üvegcsomagoló gyár. Ezzel több, mint 300 embernek fog munkát biztosítani és a világ 
legkorszerűbb technológiáját fogja idehozni Kaposvárra. Az idei évben elkezdjük az Északi 
Ipari Park fejlesztését, ahogy említettem a Kormány döntött róla, 2,7 milliárd forintért egy első 
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ütemben 22 hektáros, majd tervezetten négy ütemben 170 hektáros iparfejlesztési program első 
ütemét indítjuk el. A Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. fogja megvalósítani az ipari parkot, már 
a tulajdonosokkal egyezkednek a területek megvásárlásáról. 90%-ban már meg is történt a 
megállapodás. Folytatni fogjuk a régi iparterületeink megújítását. Emlékezhetnek rá, hogy a 
Raktár u. környékén, az Izzó utcában, a SÁÉV telepen végeztünk ilyen munkákat. Három olyan 
iparterületet találtunk még és egyet vizsgálunk, hogy ott pályázati forrást tudunk-e bevonni. Az 
egyik a Nyár utcában, a volt IKV telep. Itt Polgármester úrral látogatást is tettünk, megbeszéltük 
az ott működő vállalkozásokkal, hogy milyen fejlesztést fogunk végrehajtani. A Pécsi utca 11-
ben a Cukorgyárral szemben, valamint a Pécsi u. 97-ben, ez a Nádasdi utcával szemben lévő 
iparterületek megújítását fogjuk még elvégezni, hogy az ott működő vállalkozások is 
versenyképesen működhessenek. Folytatódik az R67-es út munkálatai. El se tudják képzelni, 
hogy mennyire fontos a gyorsforgalmi út, hiszen amióta döntés született arról, hogy Kaposvár 
gyorsforgalmi úttal lesz összekötve az autópályával, gyakorlatilag azóta állnak szóba velünk új 
cégek. Ez egy olyan alapfeltétel ahhoz, hogy a gazdaság élénkülhessen, ezért is köszönjük a 
Kormánynak azt a támogatást, amit nyújt Kaposvárnak és a kaposvári gazdaság szereplőinek. 
Az adópolitikában is támogatjuk a gazdaság fejlesztését, idén az iparűzési adóban 717 millió 
forint fog a kis- és középvállalkozásoknál maradni. 9 éve változatlan az építmény- és telekadó 
mértéke, ösztöndíjat biztosítunk a hiányszakmákban dolgozóknak, ez jelen pillanatban 89 fő és 
kb. 30 millió forintos összeget tesz ki egy évben. Digitális jólét központot hozunk létre, ami 
azért nagyon fontos, ugye magasabb bérekről beszélünk, és azt szeretnénk elérni, hogy 
magasabb bérek legyenek, ehhez az kell, hogy magasabb hozzáadott értékkel termeljenek a 
kaposvári ágazatok. Ennek egyik olyan ága az informatika lehet, ahol a lehető legmagasabb a 
hozzáadott érték. Ebben a digitális jólétközpontban az általános iskolások és középiskolások 
ismerkedeh4tnek majd meg robottechnikával. Nagyon bízom benne, hogy közülük sokan 
fogják ezt a pályát választani. A béremelések idén a költségvetésünkben több, mint 600 millió 
forintot jelentenek. Ez érinti a szociális, bölcsődei, kulturális és egészségügyi területen 
dolgozókat is. Ennyit a gazdaságról. Család és demográfiai célok: a mi politikánk 
középpontjában a család áll. Azt szeretnénk, hogy egészséges, szép, összetartó családok 
legyenek ebben a városban és minden olyan gyermek, akikre a szülők vágynak az 
megszülethessen, és ne legyen akadálya annak, főleg anyagi akadálya annak, hogy gyermeket 
vállaljanak. Az amúgy is kiemelkedő állami családtámogatási rendszert próbáljuk kiegészíteni 
olyan elemekkel, amellyel úgy gondoljuk, hogy egy teljes egész rendszert tud képezni a 
kaposvári program, és ezt Gyarapodó Kaposvár Programnak neveztük el. Bízunk abban, hogy 
2030-ra elérjük azt a nem kis célt, hogy többen szülessenek meg Kaposváron, mint ahányan 
eltávoznak közülünk. Ennek érdekében támogatjuk az otthon és munkahely teremtést, a 
lakásvásárlást, vagy lakóházépítést. A Fecskeházban 30 lakás áll rendelkezésre a 35 év alatti 
fiatal pároknak, nekik lakás előtakarékosságot kell kötniük azért, hogy majd a későbbiekben 
saját otthont tudjanak teremteni. A kismama bérletet bővítettük, most már nemcsak a GYES-en 
és GYED-en lévők, hanem CSED-del is igénybe tudják venni ezt a támogatást a kismamák. A 
CSOK 10 mellé egy 10 éves adómentességet biztosítunk a családoknak, 10 évig nem kell 
kommunális adót fizetniük, költsék inkább azt a pénzt a gyermekeikre. Korábban voltak olyan 
úttörő kezdeményezéseink, mint a HPV és a bárányhimlő elleni oltás biztosítása. Ezeket az 
állam bevállalta. A tüdőgyulladás, illetve az idei évtől az agyhártyagyulladás elleni védőoltást 
szerepeltetjük a költségvetésben. Bízunk benne, hogy előbb utóbb az állam ezt is ugyanolyan 
fontosnak érzi, mint a másik kettőt és majd átvállalja ezeknek a költségét. A két- vagy több 
gyermekes családoknak ingyenesen biztosítjuk a bölcsődét. Egy új bölcsődét fogunk kiépíteni 
a 2022-es évben az Irányi D. utcában. Jó hírek érkeznek, mert a tavaly átadott szülészeten az 
információink szerint egyre több gyermek születik, úgy hogy bízzunk benne, hogy jó úton 
haladunk a céljaink elérése felé. Egészséges Kaposvár 2030 Programunk a Covid járvány 
ellenére ugyan egy picit lassult, de a célról nem tettünk le, hiszen egy városban, egy családban 
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is akkor lehet jól élni, ha ehhez az egészségünk is megvan, és ha ezt nemcsak olyan téren kell 
elérnünk, ha már betegek vagyunk, akkor kapjuk meg a jó ellátást, jól felszerelt kórházban, jó 
orvosoktól, jól felszerelt orvosi rendelőkben. Ehhez nekünk is nagyon sokat kell tennünk. 
Személy szerint nekem is Önöknek, is és minden kaposvárinak el kell juttatnunk a 
gondolkodásába azt, hogy egészség megőrzése az talán még fontosabb hosszútávú cél kell, 
hogy legyen, mint a gyógyítás, hiszen akkor tudunk a leghatékonyabbak lenni. Ezeknek a 
céljainknak az eléréséhez folytatni fogjuk az orvosi rendelők felújítását. A többségét már 
felújítottuk, az idén folytatni fogjuk azokkal, akik kimaradtak ebből a sorból és folytatjuk azt a 
programot is, hogy a lehető legtöbb köztéri sport lehetőségét biztosítsuk a kaposváriak számára, 
gyakorlatilag házhoz visszük a sportolási lehetőséget – hogy a szemléletük abba az irányba 
változzon, és érezzék meg azt, hogy mi a jó a sportban és milyen ereje van annak, hogy főleg 
közösségben végzett sporttevékenységnek az egézségük és az általános közérzetók 
szempontjából. Futókört fogunk építeni a Kinizsi lakótelepen, ez lesz a harmadik. Nagyon 
remélem, hogy ezt is benépesítik a kaposvári polgárok, kerékpárutakat fejlesztünk. El fog 
indulni idén várhatóan nyár elején a közbringa-rendszer. Itt 1 milliárd 250 millió forint körüli 
összeget költünk, bringapumpa pálya fog épülni a Városligetben és új köztéri eszközöket 
helyezünk ki. Természetesen a kortalan tornát is folytatjuk, és folytatódni fognak a munkahelyi 
szűrések is. Negyedik nagy programelem pedig az energiapolitika és klímavédelem. Mindenki 
tapasztalhatta azt, hogy Európában az energiaárak kapcsán micsoda pánik és válság tört ki. 
Magyarországon 2013. óta a rezsiárak fixek. Ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk őrizni, nekünk is 
tenni kell, és ezért végezzük a lehető legtöbb energiahatékonysági beruházást. Már régen 
kitűztük ezt a célt, hogy energia-hatékony zöld várost szeretnénk építeni. Gyakorlatilag az 
energiaárak elszabadulásával beigazolódott az a cél, hogy ez nagyon helyes volt. Nemcsak a 
környezetvédelem, klímavédelem szempontjából, hanem igenis gazdaságilag is megéri ebbe 
fektetni. Az energiaár emelés az idei évben csak a gazdasági társaságainknál 370 millió forintot 
jelent. A z áram háromszorosra, a gáz két és félszeresre emelkedett. Hál Istennek a város be 
tudott kerülni az egyetemes szolgáltatásba és nagyon jelentőset tudtunk spórolni. Az 
energiaválság azt is megmutatta, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget kell elérni, 
és a célunk 2030-ra az energiafüggetlenséget érjük el. Kaposváron épület meg Közép-Európa 
egyik legnagyobb naperőműve. Az idei évben elindult a zöld-fűtőmű építése is a Füredi út 
mellett láthatják, hogy elkezdődtek a munkák. A zöld-fűtőmű, a távhőrendszernek a megújulóra 
való átállásához fog hozzájárulni nagymértékben és óriási megtakarításokat jelent a városnak. 
Egy ilyen bizonytalan energiaárakkal tűzdelt időben, amiket most élünk, nagyon fontos az, 
hogy meg tudjuk őrizni Kaposváron a közszolgáltatásoknak az árát azon az alacsony 
színvonalon, ahol évek óta van, hiszen Kaposvár közszolgáltatások terén az egyik 
legalacsonyabb árakat határozta meg és az egyik legolcsóbb város. Zöld-fűtőmű a 
távhőrendszert fogja táplálni, azzal a hővel, amit megtermel és említettem már, hogy 450 millió 
forintot fogunk azon megspórolni, hogy a kibocsátott szén-dioxid után nem kell befizetni a 
bírságot. Ez önmagában egy hatalmas összeg, de összességében 61%-kal olcsóbban állítjuk 
majd elő a földgáznál a hőt. Ez lehet a garancia arra, hogy a távfűtéses lakásokban élőknek meg 
tudjuk őrizni azt a díjat, amit jelen pillanatban fizetnek. 2022-ben is folytatni fogjuk az 
intézményi hálózat korszerűsítését 4 intézményben, 4 iskolában és a könyvtárban fog 
megvalósulni energetikai, energiahatékonysági fejlesztés 2 milliárd forint értékben. Idén meg 
fog érkezni az első két elektromos buszunk, valamint további nyolcat fogunk egy hatmilliárd 
forintos állami támogatásból vásárolni. Örömmel jelenthetjük, hogy azt a célt, hogy amit az EU 
2030-ra kitűzött, hogy 55%-kal csökkentsük a káros-anyag kibocsátási mutatónkat, ezt már 
teljesítettük. Erre minden kaposvári legyen büszke. Két fontos eredménye van és célja ezeknek 
az energiahatékonysági, klímavédelmi intézkedéseinknek. Az egyik az, hogy a jövő és a 
gyermekeink számára élhető, egészséges környezetet tudjunk megőrizni és biztosítani, a másik 
pedig az, hogy a kaposváriak számára megfizethető közszolgáltatások maradjanak még hosszú 
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évekig. Összefoglalásul annyit tudok mondani Önöknek, hogy ez stabil költségvetés, fedezetet 
biztosít mindarra, azoknak a céloknak a megvalósítására, amiket a korábbaikban 
megfogalmaztam. Energiaválság ide, pandémia oda, Kaposvár egy erős város és 2022-ben is 
folytatni fogja azt a dinamikus fejlődést, amit az elmúlt pár évben megszokhattak. Köszönöm, 
hogy meghallgattak.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila képviselő mielőbbi gyógyulást kívánt a betegeknek. Az első kérdése a 
klímavédelem és a biomassza fűtőmű kérdéséhez kapcsolódott. Egyre több kétely 
fogalmazódott meg a városban a fűtőmű károsanyag kibocsátásával kapcsolatban. Különösen 
aggasztó adatnak számít az évi két és fél tonnás szállópor jelenléte a levegőben. Egyértelmű, 
hogy nincsen egészséges város tiszta levegő nélkül. A kérdése ehhez kapcsolódóan az, hogy a 
város vezetése hogyan kívánja eloszlatni ezeket a kételyeket, kíván e tenni valamit annak 
érdekében, hogy meggyőzze a városlakókat a beruházás létjogosultságáról, különösképpen 
arról, hogy a levegő minőségét nem fogja rontani a biomassza fűtőmű, erőmű. Nem is az a 
kérdése, hogy mennyire számít megújulónak, vagy nem megújulónak a biomassza, hanem az a 
kérdés, hogy Kaposvár amúgy sem tiszta levegőjét tovább fogja-e rontani a jelenléte.  
Korábban az egy kiemelt rendezvény volt a Youth Sportfesztivál, ami korábban labdarúgó 
fesztivál volt. Olvasta, hogy ez a fesztivál már nem lesz része a sportkínálatnak, azt is olvasta, 
hogy lesz helyette egy másik fesztivál. Kérdése volt, hogy milyen fesztivál lesz helyette?  
A korábbi években szóba került a Szentjakabi Bencés Apátság megújítása. A költségvetésnek 
még csak utalás sincs a programra. Kérdése, hogy hol tart a megújítás programja, mikor adják 
át a turisztikai fejlesztést? Ugyancsak a Dorottya-ház turisztikai hasznosítása, fejlesztése 
témában kérdezte, hogy várhatóan mikor kerül átadásra, mikor hasznosul turisztikailag is az 
ingatlan? A Deseda kempinggel kapcsolatban kérdezte, hogy a megújításának programja hol 
tart, mi most a városvezetés szándéka? Szállásfejlesztéshez kapcsolódik, hogy a 
szállodaépítésről a korábbi hónapokban sokat olvashattak arról, hogy 120 szobás szálloda épül. 
Mikor kezdődhet meg a 120 szobás, 4 csillagos szálloda építése a fürdőnél? Szintén a 
Gyarapodó Kaposvár programban olvasható volt, hogy szakember lakások fognak épülni, a 
költségvetésben nincs erre utalás. Kérdése volt, hogy épülnek-e szakember lakások 
Kaposváron? A megvalósult napelempark Kaposvár energiafüggetlenségét szolgálja. Mi köze 
van a napelemparknak Kaposvár energiafüggetlenségéhez, energiaellátásához? Úgy szólnak 
róla, mintha a város építette volna, de csak a területet biztosította hozzá. Hogyan kerül vissza 
az energia a kaposvári energiaellátásba? 
Bombaként robbant a hír, hogy a Kormány pályáztatást nélkül kívánja értékesíteni a taszári 
repülőteret. Az elmúlt egy-két hétben nem lehet olvasni erről a témáról. Szeretne többet 
megtudni arról, hogy pontosan mire lehet számítani a beruházással kapcsolatban. Milyen 
mértékben tudja fejleszteni a kaposvári gazdaságot. Mikor lehet számítani arra, hogy valami 
történni fog? 
Az Elena Program végrehajtását mennyiben fogja érintetni a taszári fejlesztés, mivel 
Polgármester úr azt mondta, az Elena program központja a taszári légibázison lesz. 
Az előterjesztésben olvasható, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ megszüntetése közel 
124 millió forint összegű csökkenést jelent az intézményi, dologi kiadások előirányzatában. 
Megkérdezte, hogy miből adódik ez a megtakarítás és nem veszélyezteti-e a kulturális ellátást?  
Az országos levegőterhelés csökkentési program részeként fontos cél a lakossági kibocsátások 
csökkentése, ellenőrzése. Konkrét intézkedés a levegőminőségi tervben, hogy ki kell dolgozni 
a lakossági tüzelőanyag felhasználás ellenőrzését. Milyen ütemezésben kívánja ezt 
megvalósítani a város vezetése? Ezt már 2004-ben javasolták a magyarországi települések 
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számára. Szintén a levegőminőséghez kapcsolódóan kérdezte, hogy mikor kerül telepítésre az 
automata légszennyezettség-mérő állomás, melynek beszerzése sikeres volt?  A Hungary Life 
program keretén belül a Miskolci Egyetem nagyfelbontású szállópor monitoring rendszert hoz 
létre. Ennek Miskolcon 60 db mérőegysége van és Kaposváron 20 mérőegysége lesz a tervek 
szerint. Kaposváron még nem indult el a telepítés. Mikor kezdenek el üzemelni ezek a 
mérőegységek? Ez a kérdése véleménye szerint kapcsolódik Felder képviselőtársa felvetéséhez, 
mely szerint jó lenne, ha biomassza erőmű környezetében a lakosság megnyugtatása érdekében 
folyamatos mérések lennének biztosítva. Ennek a programnak a keretén belül szerinte 
megvalósítható az, hogy oda is telepítsenek egy mérőműszert. Nagyon fontos lépésnek tartja 
ebben az ügyben.  
Megkérdezte, hogy mikor lépne életbe a 450 millió forintos CO” bírság mikortól lépne életbe 
és hogyan került kiszámításra ez az összeg, mi tartozik ebbe az összegbe?  
Korábbi években sokat hallottak az okosparkolási rendszerről Kaposváron. A Somssich Pál 
utcai parkolókba érzékelők lettek elhelyezve próbaképpen. Akkor azt mondta Polgármester úr, 
hogy ez segíteni fogja az autósokat a parkolásban. Kérdése, hogy mi a helyzet ezzel a 
mintaprojekttel, mert az utóbbi években nem hallott róla? 
Alpolgármester úr hivatkozott a város beruházásaira. Nagyon fontosak a város számára és 
elismerésre méltóak. Azonban a sokat emlegetett magas hozzáadott értéket melyik beruházás 
képviseli? Ezt azért kérdezte, mert az említett beruházások nem feltétlenül a magas hozzáadott 
értéket fogják képviselni a gazdaságfejlesztésben. Kiemelte a Science Parkot, ami nagy 
valószínűséggel a magas hozzáadott értéket fogja képviselni, a többi beruházás esetében nem 
biztos benne annak ellenére, hogy mindegyiket fontosnak tartja és elismeri.  
2020. nyarán írták alá a villamosmérnök képzéshez kapcsolódó szándéknyilatkozatot. Kérdése 
volt, hogy a laborhálózat mikor fog létrejönni, és ennek részeként a kaposvári labor mikor fog 
létesülni a villamosmérnök képzés érdekében, és a multidiszciplináris képzőhely mikor kerül 
létesítésre? Még egy aktuális kérdéskört említett meg. Kb. hét nappal ezelőtt történt egy 
sajnálatos esemény, hogy egy iskolás kisfiú ételallergia miatt életét veszítette. Azóta ebben a 
kérdésben vannak non profit szervezetek, akik javaslatot tettek az önkormányzatok számára. 
Az egyik ilyen egyesület javasolta, hogy az önkormányzati az óvodákban, iskolában legyenek 
elérhetőek az adrenalin tartalmú önadagoló tollak, amelyek nagyon gyors és hatásos segítséget 
nyújtanak az ilyen esetekben. Itt nem csak az ételallergiáról van szó, hanem az anaflaxiás sokkot 
okozó dolgokról is. Megkérdezte a városvezetést, hogy látja-e annak akadályát, hogy e 
tekintetben a közeljövőben lépnek és a kaposvári oktatási-nevelési intézményeket felszerelik 
ilyen tollakkal?  
 
Felder Frigyes képviselő jobbulást kívánt Polgármester úrnak és Tanácsnok úrnak. Első 
kérdése volt, hogy mennyien dolgoznak Kaposváron? Pontos számot kért. Ezzel 
összefüggésben mondta, hogy a regisztrált munkanélküliek száma nincs egyenes arányban 
egymással a ténylegesen nem dolgozókkal. Kérdése volt még, hogy Kaposváron mi számít 
teljes foglalkoztatottságnak? Mi az a szám, amitől azt mondják, hogy teljes foglalkoztatottság 
van Kaposváron? A foglalkoztatottak számával kapcsolatban azt kérdezte, hogy 2021-ben 
idősorosan ez hogyan változott az elmúlt 10 évben, mivel ezek az adatok nincsenek 
nyilvánosságra hozva. Miért nem szerepel a Városliget karbantartása a költségvetésben? 
Többször felhozta már, hogy a Városligetben milyen karbantartási problémák vannak. Miért 
nem szerepel a költségvetésben a játszóterek karbantartása, felújítása? Azokat is használják, 
romlanak. A Cseri park környékének átalakítása 40 millió forintért milyen műszaki tartalommal 
bír? Többször beszélt már a kórházi várólistákkal kapcsolatban több helyen. Egészséges város 
koncepciót hirdetett Polgármester úr. Ígéretet kapott, hogy Igazgató asszonytól választ kap a 
kérdéseire, de még mindig nem kapta meg ezt a választ. Mikor fogja ezt megkapni? Ismételten 
kérdezte, hogy mi a szándéka a kórházi várólistákkal kapcsolatban a városvezetésnek? A Kapos 
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TV és Rádió Nonprofit Kft. támogatására 64 millió Ft van betervezve, tavaly semmi. Mi ennek 
az oka? Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Kft., tavaly 110 millió, idén 210 millió, duplája. Mi 
ennek az oka? Kaposvári Sport Nonprofit Kft. tavaly 66 millió, idén 190 millió, háromszorosa. 
Mi ennek az oka? A kaposvári Fejlesztési Központtal kapcsolatban kérdezte, hogy miért kap 
még most is támogatást, mivel pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy önfenntartó lesz. Ez minden, 
csak nem önfenntartó. Az Elena programmal folytatta. A költségvetés kettő mondattal elintézi 
ezt a nagyon fontos programot, pedig ez többet érdemelne. Szeretné határozati javaslatban is 
megfogalmazni, a képviselők a következő közgyűlésre kapjanak egy részletes beszámolót a 
program műszaki tartalmáról, illetve a megvalósulásról. Szerinte ennek semmi akadálya nem 
lehet, mert nagyon fontos program, fontos az, hogy megismerjék ennek a műszaki tartalmát és 
megvalósulását, illetve kérte, hogy most egy pár mondatban hangozzon el, hogy mi a helyzet 
ezzel a programmal. A levegőszennyezettség mérésről és biomassza fűtőműről is szólt. Mivel 
az előterjesztése nem kerül be a tárgyalandó napirendi pontok közé, amit sérelmez, de sokkal 
fontosabb, hogy ez egy biztosítékot jelentett volna a környező lakosságnak. Arról szól az 
előterjesztése, hogy Füredi u. 148, 150, 152. sz. alatti lakótömböknél, ezek a legközelebb eső 
lakóterületek a fűtőműhöz, ott egy nyilvános, online mérőállomást telepítsen a város. Hogyan 
fogják megoldani ezt, mivel alpolgármester úr említette, hogy megoldják. Véleménye szerint 
nagyon fontos, hogy a környező lakosságnak biztosíték legyen. A zöldek támogatható 
beruházásnak ítélik meg a fűtőművet, de azokra az aggályokra választ vár, ami a lakókat érinti.  
 
Kárpáti Tímea tanácsnok az Arany J. köz, Honvéd u. 24-30. mögötti terület rendezésével 
kapcsolatban kérdezte, hogy milyen tervek vannak?  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő is jobbulást kívánt a betegeknek. A Gyarapodó 
Kaposvár Programhoz kapcsolódóan mondta, hogy a lombikbébi program nagyon örömteli 
kezdeményezés, hogy támogatja a város az érintetteket. A támogatás kiírásában az szerepel, 
hogy az veheti igénybe, aki a nem töltötte be a 40. életévét. Méltányossági alapon kaphatnak 
támogatást a 40 év felettiek is, de úgy gondolja, hogy visszatartó erő lehet az ő részükre. 
Kérdése az volt, hogy ez a 40 éves korhatár helyi vagy központi szabályozás? Az Egészséges 
Kaposvár 2030-al kapcsolatban kérdezte, hogy kaposváriak hol tudnak tájékozódni arról, hogy 
a szakértői munkacsoportok összetétele milyen, illetve a szervezett programokról, amik ide 
kapcsolódnak. Van-e egy weboldal, ahol pontosabb információkat kaphatnak az érdeklődők? 
Utolsó kérdése az iskolaudvar felújításhoz kapcsolódott. Időben várható-e, hogy még több 
iskola részesülhet ebben a programban?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2022. január 12-én (szerdán) írta alá a polgármester a 
költségvetési előterjesztést, amelyet a képviselők és a kaposváriak 5 napos késéssel 2022. 
január 17-én hétfőn 14 óra 34 perckor az első bizottsági ülés előtt fél nappal tekinthettek meg 
a város honlapján. Az SZMSZ 24.§ (4) bekezdésére hivatkozott jegyző úr, hogy nem volt ideje 
elolvasni a két határozati javaslatot. Mi volt az oka a késedelemnek, hiszen ez a város 
költségvetése? Miért a pénzügyi bizottság ülése után tették közzé a könyvvizsgálói véleményt? 
„Gazdaságban tett lépéseink is azt a célt szolgálják, hogy a bérek tekintetében előre tudjunk 
lépni.” Mennyivel emelkedik a Polgármester és helyetteseinek fizetése? A polgármesteri 
megbízottakra mi szükség van, mi a feladatuk, fejenként mennyi forrást kapnak? A 2,4 millió 
forintos dologi kiadás is van a sorokban. Hány számlás van a polgármesteri megbízottak között? 
A teljes foglalkoztatottság és a kaposváriak versenyképesebb munkabére érdekében elkezdtük 
városunk újra iparosítási programját.” Az új munkahelyteremtésekkel milyen nagyságú 
átlagbérekre számítanak, ez a jelenlegihez képest milyen emelkedést jelent?  
„Az első osztályba lépő kaposvári kisiskolások továbbra is egy teli tolltartót kapnak ajándékba.” 
Mikor lesznek ingyenesen tesztelve? A polgármester jelentése alapján 41 óvodás, 114 általános 
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és 108 középiskolás gyerek beteg a járványban a legutóbbi jelentése óta, az óvodai dolgozókra 
„nem kapott új adatot”, Kérdése, hogy azóta megérkeztek-e az adatok? 23 fertőzött van a 
kaposvári kórházban. Ez már csak a kaposvári lakosok száma, vagy a környező településeké 
is? „Célunk, hogy Kaposvár 2030-ra az egyik, talán a legegészségesebb városa legyen 
Magyarországnak. Kaposvár 2030-ra már csak az egyik, és talán a legegészségesebb városa 
lehet Magyarországnak? Véleménye szerint az emberek most szeretnének egészségesek lenni, 
ezért íratja fel a szemöldökfára a halállal, hogy holnap viszi el, mindig holnap. A 4. hullám és 
az eddigi 5. hullám alatt meghalt adatokat nem kapták meg. Több előző kérdésére nem kapott 
választ. Tudnak-e adatokat, amikor már az ötödik hullám van? A 18 hónappal ezelőtti kérésére, 
miszerint írjon a Kormányhivatalnak levelet az adatokkal kapcsolatban, megjött-e a válasz 
végre? Ha nem, akkor újra kell írni.  
Az iparűzési adó fizetési kötelezettsége 1 %-ra csökkenése 2022. évben is fennáll. Véleménye 
szerint ez egy eléggé árnyalt megfogalmazás. Ha jól tudja, akkor ezt az állam adta.  
„Bringapumpa parkot is építünk a Városligetben.” A decemberi 26.872.398,-Ft önkormányzati 
forrásból hogyan lett a mostani 48.000 millió forint, mit nem tudtak egy hónappal korábban? 
Már van ott egy bringa és gördeszka park, milyen lakossági igény merült fel, ami miatt 
megépítésre kerül?  
„Városi zöld fűtőművet építünk” A biomassza erőmű létesítésre mikor kéri ki a lakosság 
véleményét?  
Szerepel még, hogy „650 millió forintos támogatást nyertünk el közösségi közlekedésfejlesztési 
stratégiánk kidolgozására, amely egy 6 milliárd forint értékű fejlesztés alapja lesz.” A 
kaposváriakat az érdekli, hogy A-ból B-be hogy jutnak el és a megszokott buszjáratokat mikor 
kapják vissza?  
„A megnövekedett igények indokolják a rendkívüli települési támogatáson belül a temetési 
segély, a köztemetés, valamint a méltányossági ápolási díj emelését.” Mi az alapja a 
megnövekedett igényeknek? 
A Héthatár Szövetség tagdíj 310.000 Ft. Nem látja semmi értelmét, hogy más városi 
szövetségbe belépjen Kaposvár, mint a MVSZ-e. 
A közvilágítás költségei 220 millió Ft. Bizottsági ülésen kapott válasz az volt a kérdésére, hogy 
ez a mostani üzemeltetési költség. A lámpacserék óta nagyon sok járda sötétben van, amit a 
lakók folyamatosan jeleznek.  
Közérdekű védekezés költségeire 250.000 Ft, ennek mi a tartalma? 
A Női Röplabda Club 38.100.000 Ft pót támogatást kapott. Mi lett a felelősség megállapítása, 
adott-e a klub vezetése tájékoztatást?  
Pécs, Érd és Szombathely polgármestere nem veszi fel a béremelés összegét. Van-e már arról 
döntés, hogy Polgármester úr felveszi-e a béremelésének összegét?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester megköszönte a kérdéseket. A válaszadásban megkérte 
kollegáit, hogy segítsenek, amennyiben szükséges. A zöldfűtőmű kapcsán úgy oszlatják el a 
kételyeket, ahogy Pintér képviselő úr is ajánlotta, hogy a Life Programban szereplő 
mérőműszerek megfelelőek lesznek arra, hogy a fűtőmű környezetében milyen a levegő. A 
Youth Fesztivál elkerült Kaposvárról, de személyes véleménye szerint nem is baj, mert voltak 
ott olyan megnyilvánulások időnként, ami nem sportpályára való. Tárgyalásban vannak egy 
Hungary Cup elnevezésű programmal, ami reményeik szerint legalább akkor lesz, mint az 
előző. Elsősorban a Kárpát-medence területén élő csapatokat fogja össze egy sportfesztiválba. 
A Szentjakabi Apátság új közbeszerzési eljárásának dokumentumait most fogják aláírni. Át 
kellett variálni az előző közbeszerzésben levő árakat, mert nem volt annyi forrás, amennyi 
abban volt. A Dorottya-ház műszakilag kész van, a kisebb átalakítások is talán elkészültek 
belül. A Magyar Államkincstár állásfoglalására várnak, az eszközbeszerzéseket el tudják 
indítani. Bíznak benne, hogy szeptemberben megnyit a teljes ház. A Tourinform Iroda 



13 

 

várhatóan áthelyezésre kerül oda. A Deseda kemping közbeszerzését nem a város intézi, hanem 
a BMSK. folyamatban van. Átadta a szót Szirják Imréné igazgatónak.  
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a BMSK elkészítette a műszaki dokumentációkat, a 
szerződéstervezetet is véleményezik, várhatóan február közepéig elindul az eljárás.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a szállodaépítés akkor kezdődhet meg, ha a 
szükséges forrás rendelkezésre fog állni. Polgármester úr folyamatos tárgyalásban van a 
Kormánnyal ezzel kapcsolatban. A szakember lakások befektetői pénzből valósulnak meg. A 
Dési Huber közbe tervezett szakember lakást megépíti a befektető az ingatlant, 30%-ot fenntart 
arra, hogy bérelni lehessen azokat. Jelen pillanatban az a hatékonyabb és gyorsabb, ha 
befektetők építenek lakásokat. Jó híre van, mert a városban az idei évben bőven indul majd új 
lakásépítés. Legalább 100 lakás építése fog elindulni. A napelemparknak annyi köze van a város 
áramellátásához, hogy majd annyi áramot táplál vissza a hálózatba, mint amennyi Kaposvár 
áramellátása. Közvetlen köze nincs a városhoz, de mégis egy olyan erőmű épült a városban, 
ami a zöld átállást biztosítja. A taszári reptérrel kapcsolatban elmondta, csak reménykedni 
tudnak abban, hogy az adás-vétel megtörténik, és a fejlesztéssel egy olyan logisztikai központot 
terveznek a befektetők létrehozni, amiben nemcsak logisztikai hanem termelő cégek is 
megtelepülnének. Még nem történt meg az adás-vétel, ha ez megtörténik, akkor lehet csak 
előrelépni. Szerinte is egy nagyon nagy meghatározó dolog lenne a város gazdasági életének a 
fejlődésében. Ez csak pár év múlva látszana. Az Elena Programot annyiban érinti a taszári 
repülőtér eladása, hogy a központját a polgári terminálba tervezték, de Kovács Katalin igazgatót 
kérdezte, hogy át lehet telepíteni ezt máshova, ha megtörténik az eladás.  
 
Kovács Katalin igazgató elmondta, hogy tervezési szakaszban van, a hó végére készen lesznek 
a tervek, utána fogja tudni azokat a javaslatokat mondani, amibe más helyszínek is lesznek.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester az Együd 124 millió forintos megtakarítása kérdésében átadta 
a szót Balogh Beáta igazgatónak.  
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy az intézményi kiadások csökkentését jelölték az 
előterjesztésben, ez az összeg átadásra került a Színház részére, mert a feladatot ők látják el.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester a lakossági tüzelőanyag felhasználás ellenőrzését ő is nagyon 
fontosnak tartja, átadta a szót dr. Csillag Gábor jegyzőnek. 
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy még nem tudtak hatékonyak lenni, mivel nagyon 
nehéz ellenőrizni, hogy ki mivel fűt, mert csak a füsttel felszálló szagokat lehet ellenőrizni. 
Valamilyen megoldást keresnek, hogy ellenőrizni lehessen ezt.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester arra kérte jegyző urat, hogy nézzék meg gyakorlatban van-e 
valakinek tapasztalata, képviselő urat is kérte, ha van valamilyen ötlete, akkor jelezze. A 
légszennyezettség mérő műszerre február 1-én írják alá a szerződés, 5 hónap a megvalósítás. A 
Life Program légszennyezettség mérő műszereinek mérése előbb megvalósul, így a biomassza 
erőmű mérése is biztosított lesz. A 450 millió forintos bírság fizetésével kapcsolatban átadta a 
szót Kovács Katalin igazgatónak.  
 
Kovács Katalin igazgató elmondta, hogy minden évben beszámolási kötelezettsége van a 
cégeknek, hogy mennyi a CO2 kibocsátása. Ennek van egy számítási metodikája, euro 
árfolyamon és tőzsdei árfolyamon kell számolni, hogy aktuálisan hogy áll. Azt nem lehet 
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megmondani, hogy pár év múlva hogy áll. Szívesen megmutatja a számítási metodikát 
bárkinek.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester a magas hozzáadott értéket képviselő beruházásokra 
válaszolva elmondta, hogy a 10 milliárdos Óbudai Egyetemmel közösen létrehozott Science 
Park beruházásban olyan csarnokok jönnek létre, ahol olyan technológiákat fejlesztenek ki, 
amik ehhez járulhatnak hozzá. A digitális jólét központot már említette az informatikával, ami 
szintén egy olyan iparág, ami gyakorlatilag az emberi agyban termelődik. A tárgyi beruházás a 
számítógép és a szerver. Ha ebben a város előre tud lépni, akkor egy nagyon komoly fejlődési 
potenciált tud jelenteni. A mostani kaposvári cégeknél is az összes olyan fejlesztés, amit 
végrehajtanak, ezekre a célokra irányul. A mai világban úgy gondolja, hogy nem tud 
versenyképes lenni az a cég, amelyik nem abba az irányba megy el, hogy egyre hatékonyabban 
termeljen, hiszen óriási a verseny. A Kaposvárra érkező más cégek is ezt a versenyt erősíteni 
fogják. Az Északi Ipari Parkban abban bíznak, hogy egy hadiipari cég is meg fog telepedni, ami 
egy csúcstechnikát képvisel. Ha csak a Kométáról beszél, aki azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
rengeteg fejlesztéssel, a lehető legkevesebb adalékanyaggal egészséges élelmiszereket 
gyártson. A húsiparban egy magas hozzáadott értékű termelést célzott meg. Ha a tervezett 
beruházását meg tudja valósítani, akkor ez már nagyon fontos lépés lesz ezen a téren. Utánanéz 
Pintér képviselő úr laborral kapcsolatos kérdésének és tájékoztatni fogja. Jegyző urat kérte, 
hogy vizsgálják meg az ételallergiával kapcsolatban, hogy a szükséges eszközök hogyan, 
mennyiért telepíthetőek. Egyetért azzal, hogy a gyermekek egészsége a legfontosabb. Kérte 
Jegyző urat, hogy képviselő úrnak küldjék meg a munkaügyi központ által havonta megküldött 
tájékoztató anyagot, amit a hivatal megkap. Ebből látni fogja, hogyan változott az elmúlt 20 év 
távlatában Kaposváron a foglalkoztatás. Benne lesz a gazdasági világválság idején levő adat, 
látni fogja az emelkedést, a pandémia miatti adatokat. Kérjenek tájékoztatást a munkaügyi 
központtól arról is, hogy hány foglalkoztatottat jelent Kaposváron. Ha valaki nyitott szemmel 
jár, akkor az látható, hogy megfordult a világ. 2010-ben hosszú sorok várakoztak, hogy a 
munkavállalókat felvegyék. Most fordítva van a helyzet, most a cégek próbálnak ajánlani a 
munkavállalók számára munkát. Most lényegesen jobb helyzetbe kerültek a munkavállalók, 
mint korábban. A teljes foglalkoztatottságot nem lehet kifejezni számmal. Úgy tudná kifejezni, 
ha valaki elveszti holnap az állását, akkor az egy-két hónapon belül munkát tudjon találni. 
Vannak olyanok, akik nem akarnak mindenáron munkát találni, ők másképp képzelik el a 
jövőjüket. A Városliget és a játszóterek karbantartása azért nem szerepel a költségvetésben, 
mert át lett adva a Városüzemeltetési Kft. részére a feladat. Erre a Városüzemeltetési Kft. 
jelentős támogatást kap. Bízik benne, hogy a városüzemeltetési feladatokat magasabb szinten 
oldják meg idén. A Cseri parki 40 millió forint tartalmával kapcsolatban átadta a szót Szirják 
Imréné igazgatónak.  
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy jelenleg egy élő szerződés van egy vizesblokk 
kihelyezésére, aminek tavasszal nekikezd a vállalkozó. A 40 millió forint arra tervezték, hogy 
a közvilágítást, az utakat, a járófelületeket, és a padokat, utcabútorokat megújítsák.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester kérte a jegyzőt, hogy a kórház igazgatója által írt választ kapja 
meg képviselő úr. A Holdingon belüli cégek támogatása azért ennyi, mert leültek a vezetőkkel, 
végigbeszélték a költségvetésüket, 2022-ben mire számítanak, és ezek alapján lettek 
meghatározva az összegek, hogy a működőképességüket fenn tudják tartani. A Kaposvári 
Fejlesztési Központ önfenntartásával kapcsolatban egyetért. Az idei évben azért növekszik a 
támogatásuk, mert új feladatokat kaptak. Ott van a Dorottya-ház üzemeltetése is. Az új Eu-s 
projektek még nem tudtak elindulni, ezért a város projektjeiből származó menedzsment pénzük 
lényegesen kevesebb, mint a korábbiakban volt. Elvárás feléjük az, hogy egyre több saját 
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bevételt termeljenek, ami által a város hosszútávon csökkenti tudja majd a fenntartásukat. Kérte 
jegyző úrtól, hogy készítsenek tájékoztató anyagot a képviselőknek. Arany J. köz, Honvéd u. 
24-30-al kapcsolatban elmondta, hogy írásban adnak választ a kérdésre. A lombikbébi 
programmal kapcsolatban átadta a szót jegyző úrnak.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a rendeletet akkor alkották meg, amikor Kaposváron 
létrejött a centrum. A rendelet elkészítése előtt a Szociális Iroda vezetőjével felkeresték a vezető 
orvost, aki ezt az életkort határozta meg, hogy e fölötti életkorban a biológiai óra szerint már 
nem biztos, hogy eredményes lesz a beültetés. Ezért került ez az életkor meghatározásra. Mivel 
senki nem egyforma, ezért került be a méltányossági szabályozás. Ez egy szakember szerint 
meghatározott életkor.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester tájékoztatást kért, hogy hányan vannak olyanok, akik 40 év 
felett vennék igénybe ezt a segítséget. Az Egészséges Kaposvár Programról a weboldal készül, 
körülbelül egy hónap múlva már működni fog. Az iskolaudvar felújítása egy program, nemcsak 
két iskolaudvart csinálnak meg, hanem a többit is, a műszaki igazgatóság felmérése alapján 
fontossági sorrendben az elkövetkezendő években megvalósítják. Nadrai képviselő úr késéssel, 
könyvvizsgálóval kapcsolatos kérdéseinek megválaszolására felkérte dr. Csillag Gábor jegyzőt.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a költségvetési táblák már a bizottsági hetet 
megelőző péntek délután kikerültek a honlapra, a szöveges részt Polgármester úrtól ekkor 
kapták meg, és ekkor tették ki a honlapra.  A könyvvizsgálói jelentést, amint megkapják kiteszik 
a honlapra, nem tartják vissza az anyagot azért sem, mert semmiféle negatív megállapítást nem 
tartalmaz.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester béremeléssel kapcsolatban elmondta, hogy az év eleji 
apparátusi értekezleten Polgármester úr meghirdetett egy 5 éves bérfejlesztési programot. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a polgármesteri megbízottakkal kapcsolatban elmondta, hogy 
jelenleg négynek van aláírt megbízási szerződése erre az évre, egy megbízott esetében a 
szerződés aláírás alatt van. Az elmúlt évben 8 polgármesteri megbízott volt. Amennyiben a 
többi is aláírásra kerül, akkor idén is 8 megbízott lesz. Egy számlás polgármesteri megbízott 
van.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester a teszteléssel kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is az 
oltásban hisznek, a szakemberek véleményét érdemes megfogadni, az oltás életet ment, a 
tesztelés viszont nem. Lehet azt mondani, hogy a kaposváriak most szeretnének egészségesek 
lenni, bár egy varázsütésre mehetne ez a dolog, de azért figyelembe kell venni, hogy ehhez az 
emberek szemléletét, életmódját meg kell tudni változtatni, amihez idő kell. Ahhoz, hogy a 
kaposváriak igazán egészségesek legyenek, ahhoz nemcsak a jó egészségügyi szolgáltatásra 
van szükség, hanem elsősorban arra, hogy ők maguk érezzék fontosnak azt, hogy tesznek az 
egészségükért, mert próbálnak egészségesen táplálkozni, mozognak, sokat tartózkodnak a 
szabadban. Ez jelen pillanatban még sajnos nincs így. Próbálnak megteremteni minden olyan 
lehetőséget, hogy sportolhassanak, a város több részén telepítenek sporteszközt, programokat 
szerveznek, ami ezt segíti, de ehhez időre lesz szükség. Kormánymegbízott úr levele 
megérkezett.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Kormányhivatal válasza az volt, hogy 45 nap 
múlva fogják megkapni az adatokat.  
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Borhi Zsombor alpolgármester a pumpapark költségeinek különbségét a tereprendezési 
költségek okozzák. Buszjáratokkal kapcsolatban elmondta, hogy az a cél, hogy az évtized 
végére elektromos buszokra cseréljék le a gázosakat. Ebben tudnak jelentős lépést tenni a 6 
milliárd forintos fejlesztéssel és mellette készül egy tanulmány, amiből azt fog kiderülni, hogy 
hogy lehet az egész rendszert működtetni, hogy mindenki számára vonzóvá váljon a 
tömegközlekedés.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Szociális Iroda viszonylag jól meg tudja becsülni, 
hogy a költségvetés tervezésekor mennyi költség lesz. Most azt mondták, hogy magasabb 
költség lesz, mert több temetéssel számolnak, és a temetési költségek is emelkednek.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a város több szövetségben is részt vesz, 
amelyeknek előnyei is vannak. Polgármester úr hozta a javaslatot a Hét Határ Szövetségben 
való tagságra, ő tudja, milyen előnyökkel jár ez. A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy 
ez a közvilágítás költsége. Az E-on vezetője beszámolt a 2021. évben tapasztalt sok 
problémáról. 8-10 helyet azonosított be, ahol állandó visszatérő problémák vannak. Ezeket 
felderítik és kijavítják. Vezetékeket cserélnek, hogy megszűnjenek a problémák. Ígérete szerint 
ahol a legtöbb probléma van, megoldják 2022-ben. Arról nincs információja, hogy röplabda 
klub felelősének ügye hol tart. Ez egy egyesület, amit támogat az önkormányzat. Csak a 
támogatásban van komoly befolyás. Átadta a szót Dér Tamás alpolgármesternek.  
 
Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy elnökséget arra kérték, hogy tegyék meg azokat a 
feljelentéseket, amiket meg kell tenni. Az önkormányzat kötelessége, hogy a gyerekek 
sportolását, illetve az edzők bérét meg tudják őrizni.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy Szombathely polgármestere visszautasította 
az emelést, majd a választások után el fogja fogadni, ezt tudja válaszolni.  
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

 
Perlaki József tanácsnok a naperőművel, biomassza erőművel kapcsolatban Felder képviselő 
úr előterjesztésével és hozzászólásokkal kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a 
közbizalmat rombolják le. Szerinte egy olyan kérdést feszegetnek, amik támogathatóak. Azt 
gondolja, hogy nem így kellene feltenni. Nagyon fontos a klímavédelem, amelyet a biomassza 
erőmű erősít és olcsó energiával látja el a várost. Támogatta a biomassza erőművet, kérte a 
várost, hogy a légszennyezettség mérést támogassa. A népszavazási kezdeményezéssel, teljes 
foglalkoztatással kapcsolatban az a véleménye, hogy ha jó kérdés lett volna feltéve, akkor nem 
kellett volna több, mint két hónap az aláírások összegyűjtésére. A Márciusi Ifjak Kertjével 
kapcsolatban mondta, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, köszönte a város támogatását. Itt egy 
parkolási anomáliát is rendbe kell tenni, amit egy új parkolási rendszer bevezetésével fognak 
megoldani. Bízik benne, hogy egy olyan új köztér alakul ki, ami szolgálja a tüskevári lakosok 
érdekeit.  
 
Felder Frigyes képviselő megköszönte alpolgármester úr válaszait. Szerinte nem árt, ha 
őszintén beszélnek. 2013 és 2020 között Kaposváron több, mint 6000 fővel fogyott a lakosság. 
Ha ez nem számít egy olyan adatnak, ami befolyásolja a foglalkoztatottságot és a 
munkanélküliséget, akkor semmi. Ezt azért mondta, mert a foglalkoztatottság és a regisztrált 
álláskeresők viszonyulása nem egyenesen arányos, mert ha a lakosság csökken, akkor az adatok 
is csökkennek. Emiatt nincs annyi regisztrált álláskereső. Ezért lenne fontos a foglalkoztatottak 
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száma, hogy tisztán lehessen látni. A teljes foglalkoztatottsággal kapcsolatban elmondta, hogy 
a vezetők által megfogalmazott dolgokban, pontosan mikor érnek el a teljes 
foglalkoztatottsághoz, mert ezek csak kampány szlogenek, amiket nem kellene használni. A 
Városüzemeltetés feladata a Városliget karbantartása. Már többször felhívta a figyelmet, hogy 
nem egészen úgy működik, mint ahogy megígérte. Nem gyors, nem hatékony, nem végzi el a 
feladatát. Azért nem történik ez meg, mert nincsenek meg a feltételek a feladatok elvégzésére. 
Látta, hogy jelentős pénzösszeg van ezekre a feladatokra. Várja, hogy a Városligetbe és a 
játszótereken is megoldódjanak a problémák. A Városligetben az interaktív, tologatós elem még 
mindig le van lakatolva, nincs javítva, nem működik több, mint egy éve. Szeretné a 
hatékonyságot látni, hogy rendesen működik minden. Az Elena Programmal kapcsolatos 
részletes tájékoztatót határozati javaslatban kérte rögzíteni. A biomassza fűtőművel 
kapcsolatban nem tudta értelmezni képviselő-társa elmondását. Felhívta a figyelmet, hogy ne 
higgyen a kocsmatudósoknak. Ő is a szakértőinek véleményét kérte ki, onnét tudja, amit tud. A 
CO2 kibocsátása 0, az üvegházhatású gázok kibocsátása a földgázhoz képest huszada. Ez egy 
olyan beruházás, amit a zöldek támogatnak, azokkal a megkötésekkel, hogy a közbizalom 
erősítése és a jogos félelmekre válaszul ezt a mérőállomást telepítsék oda. Ezért sem érti, hogy 
előterjesztése miért nem kerülhetett be, ami véleménye szerint nem közbizalom megerősítse. 
Elhiszi alpolgármester úrnak, de mindenképpen biztosítékot kell kapnia a lakosságnak, hogy 
ezek megvalósulnak. A számításokból látszik, hogy nem terheli a lakott területeket ezek az 
erőművek.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester kérte, hogy figyeljenek a képviselők arra, hogy a 
költségvetéshez mennyi ideig szólhatnak hozzá.  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő megköszönte a válaszokat. Ő is tisztában van azzal, 
hogy az évek múlásával egyre kisebb esély van a lombik program sikerességére. Pont ezért tette 
fel kérdését. Kérte, ha van lehetőség módosítani az életkor kivételét, vagy azt belevenni, hogy 
40 év felett méltányosságból igénybe tudják venni ezt a lehetőséget. Bízik abban, hogy a 
pszichés és lelki egészség formálása is bekerül az egészséges város programba.  
 
Pintér Attila képviselő a biomassza fűtőművel kapcsolatban az a véleménye, hogy a 
közgyűlésen nem tudják azt a vitát lefolytatni, hogy pl. mennyire megújuló vagy nem megújuló. 
A sem, mert nem értenek hozzá, idő sincs. 2019-ben egy szakértői csoport az Európai Bíróságon 
eljárás indított annak érdekében, hogy az erőműveket ne tekintsék megújuló energiának. A per 
azzal zárult, hogy nem tudta a bíróság jogi értelemben vizsgálni ezt a kérdést, mert nem 
hatásköre és visszautasította a kérdéskör megvizsgálását. A kaposvári levegőtisztaság 
véleménye szerint kulcskérdés. A levegőminőségi terv egyértelművé teszi mindenki számára, 
hogy mennyire fontos. Kiemelte azt, hogy tiszta levegő nélkül nincsen egészséges Kaposvár. A 
mérések aggodalomra adnak okot azért, mert négy időszakot mértek, a fűtési szezont kihagyták. 
Egy nap volt, amikor a határértékeket a levegő minősége meghaladta, fűtési szezonban szerinte 
jóval több nappal kell számolni, szerinte még el is érhető a 35 nap, amikor még egészséges 
lenne a levegő minősége. Nagyon fontosnak tartja, hogy az automata mérőberendezés minél 
hamarabb üzemeljen, mert akkor már látnak értékeket. Ettől függetlenül fontos a 20 db 
mérőberendezés beszerzése is. A miskolci egyetem munkatársai szerinte figyelembe tudják 
venni azt az igény, hogy a biomassza fűtőmű környékén mérőműszert helyezzenek el. Kérdése 
arra is vonatkozott, hogy mikor kerül beszerzésre ez a mérőműszer és mikor kerül 
beüzemelésre. A biomassza fűtőművön kívül is fontos ezeknek a műszereknek a beszerzése. 
Az okosparkolásra még nem kapott választ. A 450 millió forintos CO2 bírsággal kapcsolatban 
keresni fogja igazgató asszonyt a számítás miatt. A kérdése az is volt, hogy mikortól kellene 
fizetni ezt a bírságot. A lakossági tüzelőanyag felhasználás ellenőrzését illetően ez is intézkedés 
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a levegőminőségi tervben. Azt szeretné, hogy a kaposvári lakók ne fenyegetésnek éljék meg, 
hanem úgy, hogy mindannyiunk számára fontos kérdés, hiszen a lakossági tüzelés főleg a fűtési 
időszakban az egyik legnagyobb szennyező forrása a levegőnek. Ezért nagyon fontos ezt mérni. 
Fontos, hogy az intézkedési terv is tartalmazza, hogy a lakossági tüzelőanyag felhasználás 
ellenőrzését úgy érdemes megvalósítani, hogy tudnak intézkedéseket tenni annak érdekében, 
hogy lakossági tüzelés energia- és klímabarátabb legyen. Véleménye szerint a lakosságnak 
ehhez támogatást kellene nyújtani állami szinten is.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5400   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: Pintér Attila képviselő részére két perc plusz hozzászólási idő adásáról a 
testület 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Pintér Attila képviselő szerint olyan programot kell indítani, hogy a lakások, házak 
energiafelhasználását biztonságosabbá, klímabarátabbá tegyék. Ehhez támogatásra van 
szükség. Az előterjesztés tartalmazza, hogy elindul a donneri városrész rehabilitációjának 
tervezése. Fontosnak tartja, ha elindul a tervezés és rehabilitáció, ennek részeként a Kapos-part 
rendezési úgy kerüljön megtervezésre, hogy turisztikailag is hasznosítható legyen. Fontos 
szempontnak tartja, mert most kezdődött el a kaposvári desztináció tervezés stratégiai 
fejlesztése. Megköszönte a partnerséget az adrenalin tartalmú életmentő tollakkal kapcsolatban, 
hogy fel legyenek szerelve az oktatási intézmények, mivel életet menthetnek. Nem kéri, hogy 
új határozati javaslat legyen most, de a következő közgyűlésen meg fogja kérdezni, hogy 
milyen lépéseket tettek. A taszári hasznosítással kapcsolatban elmondta, hogy a 
reménykedésnél többre van szükség. Határozott lépéseket kellene tenni a régóta várt 
fejlesztések érdekében. Járjanak utána, hogy mi fog történni.  
 
 
Kárpáti Tímea tanácsnok  megköszönte a szót. Több kritika érte a városüzemeltetést és ő is 
figyeli munkájukat. Elmondta, hogy óriási változást vett észre a városüzemeltetés terén, 
vélemény szerint látható lesz a tevékenységük. Megköszönte a Sávház felújításának 
megkezdését, a mindennapjaikat befolyásolta a lezárás. A városüzemeltetéssel kapcsolatban 
még elmondta, hogy a gyalogos közlekedésnél látszik meg a legjobban a munkájuk. 
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Megköszönte a Bem u. mindkét oldalának, a Kisfaludy u., Arany J. u. részein történt 
felújításokat. Nagyon fontos, és jó, hogy modern burkolattal újítják fel a járdákat. A 
biomasszával kapcsolatban elmondta, hogy annak ellenére, hogy nem szakember, elolvasta a 
tanulmányt, véleményeket kért ki. Mindent megtesznek azért, hogy megnyugtassák az 
embereket, hogy nem károsítja az üzem az egészséget. Nőként azt gondolja, hogy azt a terhelést, 
amit a lombikprogramban alkalmazott hormonok, kezelések okoznak, 40 év felett már nem 
minden szervezet bírja.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok jobbulást kíván Polgármester úrnak és Tanácsnok úrnak. Perlaki 
képviselő úr hozzászólásához elmondta, hogy mintha a facebookon találta volna magát, nem 
engedte el a füle mellett a „sületlenségeket”. Nem figyelt oda valószínűleg a képviselőtársak 
által a biomassza erőművel kapcsolatban feltett kérdésekre, vagy csak rosszindulatból mondta, 
amit mondott. A két képviselő is és ő is támogatja az erőművet, csupán annyit kértek, hogy 
nyugtassák meg az embereket, hogy a működése a légszennyezettség mértékét nem fogja 
növelni.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester sajnálta, hogy a költségvetéshez nem volt képviselő úrnak 
véleménye, remélte, hogy támogatni fogja a szavazásnál. 
 
Torma János tanácsnok két dolgot emelt ki. Az egyik a parkolási gondok. Tudja, hogy ez a 
város nagy részén, és az egész országban gond, de talán Kaposváron a lakótelepeken a 
legnagyobb gond. A 30-40 éve épült lakótelepeken az akkori igényeknek megfelelően épültek 
a parkolók. Most már sokszor a zöldterületeken is parkolnak, ami ugyan jó, mert az 
életszínvonal növekedését is jelzi, de most már tarthatatlan a helyzet. Tudja, hogy nincs olyan 
nagy összefüggő terület, ahol rengeteg parkolóhely elférne, de vannak kisebb helyek, ahol 5-6 
parkolóhely elférne. Lakótelepeken parkoló program sorról szeretne kérni egy kis információt, 
és reméli, hogy valamilyen előrelépés várható a parkolásban. A másik, ami szintén a 
lakótelepeket érinti, a köztisztaság, zöldterületek. A lehullott falevelek most is elszállításra 
várnak. A lakók összegyűjtik sokszor, de nincs elszállítva néhány helyen évek óta sem. Az 
úttest szélén a szegélyeknél összegyűjtött kupacok életveszélyesek, mivel vizesek, sárosak, 
csúsznak. Érdemi változást szeretne kérni, mert egyre jobban „elönti” őket a levél és ebben az 
ügyben többet tenni már nem tudnak. A zöldterületeket illetően több panasz érkezett a 
fűnyírásra. Kérte, hogy a kivitelező hatékonyabban végezze a fűnyírást. A sövények, bokrok 
nyírására is kérte, hogy figyeljenek oda, mert nem lehet rendesen közlekedni. A tavalyi 
költségvetésben két járda, a Kinizsi ltp. bejárata és a Füredi út egy szakaszának felújítása még 
nem készült el, de reméli, hogy minél hamarabb elkészül. Az út-járda felújítási programban 
tervezett összeghez írt már javaslatokat, amihez segítséget kért.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a határozati javaslatok közül a 2.) és 3.) 
határozati javaslatról külön szavazzanak. Ketten elálltak a névszerinti szavazásra tett 
indítványától, ezért nem kért névszerinti szavazást. Kiegészítő határozati javaslatként feltette, 
hogy a lakosság ingyenes tesztelésére elkülönített keretet hozzon létre a Közgyűlés, amit az 
állammal téríttessen meg, a veszélyeztetetti korcsoportok tesztelési sorrendjét a szakhatóság 
határozza meg. 
Egyre több szülő panaszkodik, hogy a sokkal gyorsabban terjedő új vírus variáns miatt a 
nevelési intézményből váratlanul telefonálnak és azonnal több nap szabadságot kell kivenni a 
gyermek hazaküldése miatt. Az országban több intézménynél a szülők kezükbe vették az 
irányítást az alkalmatlan állam és a segítséget megtagadó önkormányzat helyett és maguk 
finanszírozzák, szervezik meg a gyerekek, tanáraik és saját maguk tesztelését. Az 
önkormányzat alkalmazottakat rendszeresen tesztel 2021. november 2-a óta. A lakosság 
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ingyenes tesztelésének megszervezése még mindig nem történt meg. Az emberi erőforrások 
miniszterének nyilatkozata alapján a kórházi ápolásra szorultak 40% oltott, 60% oltatlan, az 
intenzív ápolást igénylők 30%-a oltott, 70%-a nem. Az 5. hullám idején napi 10.000 feletti 
fertőzéssel kell számolni és a járvány tombolásakor naponta 200 halálos áldozattal számol. 
Tegnap 20.000 felett a napi igazolt fertőzöttek száma, a tesztek 76,5 % lett pozitív. 
A kiegészítő határozati javaslat alapján a 2021.12.16-i rendkívüli ülésen a polgármester 
elmondta, hogy több éves béremelést akar javasolni. Kérte, hogy erről minden költségvetés 
tárgyalása előtt készítsenek elemzést, hogy az alapján tudjon dönteni a testület. Kérte, hogy az 
elmúlt tíz évben történt értékvesztésről kapjanak elemzést.  Most is javasolta az 55.000 Ft-os 
illetményalapot és az illetménykiegészítés korábbi mértékének visszaállítását.  
A polgármester havija 1.495.000 Ft, ez havonta plusz 348.220 Ft, az alpolgármesterek havija 
1.345.500 Ft/hó, plusz havonta 301.930 Ft. Egy felsőfokú végzettségű nyugdíj előtt álló 40 év 
után alapilletménye + illetménykiegészítése együtt bruttó 462.000 Ft esetén havi 307.230 Ft-ot 
jelent. 
Képviselői módosító indítványait kiegészítette még az alpolgármesterek illetményével. Azt az 
elvett követte, amit korábban a dolgozókkal szemben tettek. Ha 30%-kal emelik a polgármester 
bérét, akkor az alpolgármesterek illetményét 70%-ában javasolta megállapítani. Ebben az 
esetben 2.930,-Ft-tal kapnak többet a 301.930,-Ft-hoz képest.  
Javasolta, hogy a kaposváriak részére a 2022. évi költségvetés áttekinthető és közérthető 
pénzfelosztását közzétenni, amelyben az önkormányzati források százalékos megoszlása 
bemutatásra kerül fő csoportok szerint (pl. egészségügy, közlekedés, út- és járdafelújítás stb.). 
Nem kapott választ, hogy a városi zöld fűtőmű építése kapcsán mikor kérik ki a lakosság 
véleményét, a közérdekű védekezés költségére 250 eFt mit takar, valamint a 23 fertőzött a 
kaposvári kórházban csak kaposvári-e. 
 
Dér Tamás alpolgármester jobbulást kíván Polgármester úrnak és képviselő úrnak. A 
költségvetés, amely az év egyik legnagyobb előterjesztése, mindenkit foglalkoztat és érint. A 
költségvetés stabil és véleménye szerint jó. A helyi adókkal kapcsolatban elmondta, hogy nem 
lesz adóemelés, a másik a lombikbébi programmal kapcsolatban elmondta, hogy aki igényli a 
támogatást, keresse őket, mindenkinek segíteni fognak. A harmadik az Egészséges Kaposvár 
2030 Program. Nagyon fontos az, hogy egy olyan egészségtudatos szemléletformálás legyen a 
városban, ahol az embereket ki tudják mozdítani a lakásból, az autóból, hogy minél többet 
mozogjanak. Az iskolákat, cégeket, családokat szeretnék megszólítani, hogy kapcsolódjanak 
ehhez a programhoz. Testnevelő tanárként elmondta, hogy az egészséges életmódhoz a 
megelőzés kell. Akár 80 éves korban is el lehet kezdeni mozogni, pl. gyalogolni, tornászni. 
Ezért a játszóterek kerülnek felújításra ebben az évben is, újakat építenek, kerékpáros hálózatot 
építenek.  Bízik benne, hogy az elektromos kerékpárok egy részét át tudják adni, folytatják a 
grund programot lakótelepeken, de a külterületeken is szeretnének grundokat. Folytatják a 
futókörök építését, amelyek nagyon népszerűek. Az új Kinizsi lakótelepit tavasszal fogják 
átadni. A pumpapálya nem hasonlítható össze a Városligetben levő kerékpáros pályákkal. Ezt 
három éves kortól használhatják, a „nyuszimotorral” is már használhatják a gyerekek a 
felnőttek is kerékpárral. Nagyon népszerű, ahol van ilyen pálya. Folytatják a vízhez szoktatás 
és a korcsolyaoktató programokat. Felhívta a figyelmet arra az eseményre, amelynek előző nap 
volt a -100-ik napja. Ez a Giro Italia kerékpáros verseny, amelynek Magyarországon és 
Kaposváron lesz az indítása. 200 országban fogják közvetíteni ezt a verseny, amely nagyon 
fontos városmarketing szempontból. Így is szeretnék népszerűsíteni a kerékpározást. Személyes 
érintettséget jelentett be a 3.) határozati javaslati pontra.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok a kaposvári rossz levegő mondatra reagálva elmondta, hogy a 
felsorolásból sem látszik és ő sem hallotta még, hogy rossz lenne a levegő Kaposváron. A város 



21 

 

egy zöld tengerben van, a Zselicben, ettől jobb levegőmegújító közeg nincs. A fejlesztésekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy a legfontosabb a demográfia. Ha nem lesz gyerek, akkor bármiről 
szavazhatnak, akkor nem lesz jövő.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester személyes érintettséget jelentett be az alpolgármesteri 
tiszteletdíjak kapcsán.  
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester bejelentette személyes érintettségét a tiszteletdíjak kapcsán.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a sorrendiség miatt jelezte, hogy dr. Nadrai Norbert képviselő négy 
módosító indítványa kapcsán jelezte, hogy a negyedik, illetménykiegészítésekre vonatkozó 
indítvány ilyen formában nem terjeszthető elő, mert a költségvetés nem tartalmazza az 
illetménykiegészítés mértékét, csak a forrását. Az illetménykiegészítés mértékét a 26/2012. 
önkormányzati rendelet tartalmazza, ami nem szerepel a napirenden. Tudja, hogy pár évvel 
ezelőtt volt erre precedens, véleménye szerint jobb a hibát kijavítani, mint a hibát cipelni. 
Következetesen ezt így nem lehet előterjeszteni.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester kérte dr. Csillag Gábor jegyzőt, hogy segítse a szavazás 
sorrendjében.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi elmondta, hogy nem csak a precedens miatt, 
hogy két évvel ezelőtt szavaztak kapcsolódó rendeletről, de a decemberi rendkívüli közgyűlésen 
határozati javaslatban illetményalap meghatározásra is sor került, ami a költségvetés egyik 
szakasza. A parlamenti gyakorlatban is, ha költségvetést érintő kérdésről van szó, akkor kell 
állást foglalni, ez így volt két éve is. Úgy fogalmazna, hogy egy alkalommal próbáltak kibújni 
a szavazás alól és ezt próbálják precedensnek állítani. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy 
bármilyen költségvetést érintő kérdésben állást foglal.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5401   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József képviselő 1. módosító indítványáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 25.00 22.22 
Nem 12 75.00 66.67 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5402   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József képviselő 2. módosító indítványáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 31.25 27.78 
Nem 9 56.25 50.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5403   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József képviselő 3. módosító indítványáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 25.00 22.22 
Nem 11 68.75 61.11 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5404   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József képviselő 4. módosító indítványáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 25.00 22.22 
Nem 10 62.50 55.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5405   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület Felder Frigyes Elena Programmal kapcsolatos határozati javaslatáról 
az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 73.33 61.10 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5406   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 1, 4-8.) pontjairól az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5407   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 2.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 60.00 50.00 
Nem 2 13.33 11.11 
Tartózkodik 4 26.67 22.22 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



25 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5408   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 3.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
3/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 
Megnevezés 2023. év 2024. év 2025. év 

Saját bevételek összege 6.261.967 6.261.967 6.261.967 
Saját bevételek 50 %-a 3.130.984  3.130.984 3.130.984 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

151.822 151.863 152.463 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                     2022. december 31.  
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2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei jogú város polgármesterének illetménye a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71.§. (2) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától havonta 
1.300.000,-Ft, költségtérítése a Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján havonta 195.000,-Ft. 

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

3. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményét a Mötv. 
80.§. (1) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától a polgármester illetményének 90%-
ában, havonta 1.170.000,- Ft-ban állapítja meg, költségtérítésük a Mötv. 80.§. (3) 
bekezdése alapján havonta 175.500,- Ft. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a 2021/2022-
es bajnokság tavaszi időszakára 20.700 e Ft de minimis támogatást biztosít az 
eredményességi feltételek teljesítése esetén.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                    2022. június 30. 
 

5. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeiből 3.500 e Ft-ot a 
költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba 
helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat 
útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. december 31. 
 

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek 2022. évben az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. december 31. 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
részére a mintavételi laborba 2022. február 01-től 1 fő 4 órás részfoglalkozású 
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adminisztrátor álláshelyet létesít, melynek 2022. évi kiadásaihoz szükséges 1.309 e Ft 
forrás az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
 Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő: 2022. február 28. 
 

8. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

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

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a február 24-i ülésére készüljön egy részletes 

beszámoló az „ELENA program” műszaki tartalmáról és a program megvalósulásáról. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2022. február 24. 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5409   Száma: 22.01.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 10:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A Testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.66 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/2022.(II.4.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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----- 2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról----- 
 

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

 
 
Borhi Zsombor alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy egy új 170 hektáros ipari park 
fejlesztésbe kezd az Önkormányzat négy ütemben. A Füredi út mentén 22 hektáros terület az 
első ütem. 2,7 milliárd forintból fogja a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. fogja kialakítani az új 
ipari parkot. Kiemelt beruházásként kezeli a Kormány, melynek kapcsán meghatározták azokat 
a szabályokat, amiket át kell vezetni a Településrendezési Terven.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a Kormányrendelet a Kaposvári Északi Ipari Park 
kialakítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Mi ennek a 
jelentősége, tartalma? Helyi adózási szempontjából jelent-e valamit? Az a fogalom, hogy 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt, korábban egyes településeknél okozott egy olyan 
utóhatást, hogy a megyei önkormányzat kapta meg a forrásokat.  A hatásvizsgálati lap ezekre a 
kérdésekre miért nem terjed ki? „Költségvetési hatás: önkormányzatot terhelő költség nem 
jelentkezik”. Ez az adóbevételekre is vonatkozik?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a kiemelt beruházás arra 
vonatkozik, hogy a különféle hatósági ügyek ügyintézésénél teljesen más határidők vannak. 
Gyorsabban tud megvalósulni a beruházás. Erre vonatkozik, hogy gazdaságilag kiemelt 
beruházássá nyilvánítják. Amire képviselő úr gondol az egy teljesen más szabályozás. 
Gazdasági övezetet hoztak létre és ott volt így az iparűzési adó szabályozása. Amelyik cég 
odajön, az a kaposvári önkormányzatnak fog adót fizetni.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások esetén az átláthatatlanságot nevezik meg aggályként. A szakmai 
hatástanulmányok megismerhetősége is nehézkesebb. A közigazgatási engedélyeztetésnek 
törvényi eljárása van, ezt az Országgyűlés hozta, ahol megfelelő szakhatósági véleményeket 
kell becsatolni, megfelelő határidőn belül. Ha rendkívüli szabályozás kell egy területre, azt a 
törvényi szabályozás érdemes külön értékelni, nem egy kormányrendelettel felülírni. Itt a 
szakhatósági engedélyek kiadása, megismerhetősége okozhat gondot. Egy magánház 
építésekor be kell tartani az általános szabályokat, de egy üzem építése, amelynek lehet 
környezeti, biztonsági speciális előírásai vannak, ott ezek a határidők lerövidülnek. Véleménye 
szerint egy speciális törvényt kellene hozni, nem a határidőket csökkenteni. A garanciális 
szabályokat nem véletlenül fektette le annak idején a törvényalkotó. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a határidők lerövidülnek, de minden egyes 
szabályozást be kell tartani.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5410   Száma: 22.01.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
4/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési 
eszközeit érintő előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 
1. A 377/2005. (XII.14.) számú határozattal jóváhagyott és többször módosított 

Kaposvár Szerkezeti Tervét a Kr. 2. mellékletének 83. pontja alapján, az érintett 
telektömbre vonatkozó egyedi, magasabb szintű jogszabályi rendelkezéssel 
összhangban a határozat melléklete alapján jelöli. 
 

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

 
2. A 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel megállapított és többször módosított 

Kaposvár Építési Szabályzatának mellékletét képező Szabályozási Tervét a Kr. 2. 
mellékletének 83. pontja alapján, az érintett telektömbre vonatkozó egyedi, magasabb 
szintű jogszabályi rendelkezéssel az 1.a) pontban foglaltakkal összhangban a módosító 
rendelet szerint jelöli.  
 

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

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 

jóváhagyott és többször módosított Kaposvár Szerkezeti Tervét és a 70/2005. (XII.15.) 
önkormányzati rendelettel megállapított és többször módosított Kaposvár Építési 
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Szabályzatát és Szabályozási Tervét a Kr. 2. mellékletének 83. pontja alapján, az 
érintett telektömbre vonatkozó egyedi, magasabb szintű jogszabályi előírásokkal 
összhangba hozza. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:    2022. december 31. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5411   Száma: 22.01.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A Testület a rendeletmódosításról 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 2/2022.(I.31.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Településrendezési eszközeinek módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről ----- 
 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a Maros utcai telkek esetén ki végezte az 
értékbecslést, milyen kiválasztási eljárás alapján? Miért nincs csatolva az értékbecslés? A Fő u. 
6. üzlethelyiség értéknövelő beruházása a későbbi bérbeadáshoz mennyivel magasabb bérleti 
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díjat eredményez az Önkormányzatnak? Eddig ruha bolt volt. Mennyi volt a havi bérleti díja?  
A 187m2 Sétáló utcai üzlethelységet havi 50.000 Ft-ért akarnak kiadni. Miért a kaposváriak 
fizetik ki az átalakítást? A homlokzati cégtábla és a légkondicionáló kültéri egység elhelyezése 
településképi eljárás lefolytatását kezdeményezik? Ezen eljárásnak része a társasház lakóinak 
hozzájárulása? 
A Városház utca 4. szám alatti, 830,29 m2 alapterületű tanétterem és tanszálló ingatlant 
650.000, -Ft/hó+ÁFA bérleti díjon, 5 + 5 opciós évre történő bérbeadására meghirdeti az 
Önkormányzat. Mennyi volt az utolsó éves árbevétele az üzemeltetőnek? Bárányfogadó 
jelenlegi üzemeltetője folytatja a bérletet? Eddig mennyiért bérelte az ingatlant? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester nem tudja ki végezte az értékbecslést. Része annak a 
programnak ez, amiről a gazdaságfejlesztés kapcsán beszélt. Megpróbálnak a lehető legtöbb 
befektetőt bevonzani a városba, hogy megújuljon a lakásállomány, és a szakembereknek legyen 
jó színvonalú lakás Kaposváron. Az értéknövelő beruházásnál a műszaki igazgatóság vizsgálta, 
hogy az ott maradó értékek az ingatlan értékét mennyivel növelik. Az értékbecslés a Fő u. 6-tal 
kapcsolatban átadta a szót Balogh Beáta igazgatónak. 
 
Balogh Beáta igazgató nem érti a pontos kérdést a bérleti díj növekedésével kapcsolatban. 
Lelakja azt a fejlesztést, amit a bérlő elvégzett az ingatlanon, beszámításra kerül a bérleti díjba. 
Elmondta, hogy a vagyonrendelet meghatározza, hogy milyen felújítási munkálatokat tudnak 
elfogadni a bérbeszámításhoz. Csak olyan beruházást fogad el az Önkormányzat, ami a 
szavatosságát meghosszabbítja. Ami a bérlői igényeket szolgálta, azok nem lettek figyelembe 
véve.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző  elmondta, hogy a településképi hozzájárulás megkérésekor van egy 
rendelet, aminek megfelelően kell eljárni. A légkondicionáló az arra vonatkozó szabályok 
szerint lesz kirakva.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, ha a kérdés arra vonatkozott, hogy a következő 
bérlő mennyivel tudja többért bérelni az ingatlant, az akkor derül ki, ha a jelenlegi bérlő 
visszaadja a helyiséget és újra ki lesz írva pályázat. Az ingatlan értéke biztosan növekedni fog 
a mostani felújítás által.  
 
Balogh Beáta igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy a jelenlegi bérlő utolsó éves árbevételét 
nem tudja, elérhetőek a cég beszámolói. Segít, ha szükséges. Pályázati eljárás lesz kiírva és 
csak utána tudja megmondani, hogy a jelenlegi bérlő lesz-e az üzemeltető. A bérleti díjat 
tartalmazza az előterjesztés.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a 2.) és 3.) határozati javaslatról külön 
szavazzanak.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5412   Száma: 22.01.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 1, 4-5.) pontjairól 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 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5413   Száma: 22.01.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 2.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
 



33 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5414   Száma: 22.01.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslat 3.) pontjáról 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 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
5/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólag egyben történő, elsősorban lakások építése céljára 
értékesítésre meghirdeti a Kaposvár, Maros utcától délnyugati irányban lévő ingatlanokat az 
alábbiak figyelembevételével:  
 

- meghirdetett ingatlanok helyrajzi számai: 8121/6, 8121/7, 8121/8, 8121/10, 8121/11, 
8121/12, 8121/13, 8121/15, 8121/16, 8121/17, 8121/18, 8121/21, 8121/22, 8121/23, 
8121/24, 8121/26, 8121/27 
- minimális vételár: nettó 95.300.000.- Ft + Áfa, mindösszesen 121.031.000.- Ft 

- az ingatlanokat az önkormányzat a megtekintett állapotban értékesíti, 
- az adásvételi szerződés elkészítése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban való  

  átvezetése a vevő költsége és kötelezettsége, 
- az adásvételi szerződés hatályba lépéséhez szükséges a Magyar Állam képviseletében 

eljáró MNV Zrt. elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozata, 
- az ingatlanok közművesítése a vevő feladata és költsége, amelyet az adásvételi szerződés 

hatálybalépését követő 2 éven belül meg kell valósítania a 8121/9, 8121/19, 8121/25 hrsz-
ú ingatlanokon történő kétirányú közlekedésre alkalmas aszfaltburkolatú út és a 
megfelelő csapadékvíz-elvezetés kiépítésével együtt. Ezek nem teljesülése esetén az 
önkormányzatot, a vételárral azonos összegen visszavásárlási jog illeti meg. A vevő által 
végzett értéknövelő beruházások elszámolása külön megállapodás alapján történik. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. március 31. (hirdetmény megjelentetése) 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Rohonczi Gyula 
által az önkormányzatnak ajándékozni kívánt Kaposvár, Zártkert 20669/5 hrsz-ú, „kivett saját 
használatú út” megnevezésű, 106 m2 méretű ingatlant. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kaposvár, Zártkert 20669/5 hrsz-ú ingatlant tulajdonba veszi.  
Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az 
önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett Kaposvár, 20669/5 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a forgalomképtelen 
törzsvagyontárgyak közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. április 30. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy megvásárolja a Nagy Zoltán 
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 8. II/12. szám alatti lakos tulajdonában lévő Kaposvár, Zártkert 
20695/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 202 m2 méretű ingatlant, 
mindösszesen 100.000.- Ft vételárért, amennyiben a Deseda Tájvédelemért és Fejlesztéséért 
Egyesület koordinálásában a vételár összegét az érintett terület tulajdonosai az önkormányzat 
részére teljes mértékben megfizetik.  
Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az 
önkormányzat fizeti meg. 
A megvásárolt Kaposvár, 20695/12 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a forgalomképtelen 
törzsvagyontárgyak közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. június 30. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Gyurics Karina e.v., mint 
bérlő a Kaposvár, Fő utca 6. szám alatti 187 m2 szám alatti bérleményben elvégzett értéknövelő 
beruházás számlákkal igazolt nettó 3.098.252, Ft költségből, nettó 2.020.000, Ft a bérleti díjban 
elszámolásra kerül oly módon, hogy a bérlő által havonta benyújtott számla alapján elszámolt 
összeg a nettó bérleti díj 50 %-áig terjedhet. Az elszámolásban érintett, nettó 3.098.252, Ft 
értékű beruházás, eszközök, anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A homlokzati 
cégtábla és a légkondicionáló kültéri egység elhelyezése vonatkozásában bérlő előzetesen 
köteles településképi eljárás lefolytatását kezdeményezni a városi főépítésznél. A bérleti díjba 
történő beszámítás kezdő időpontja 2022. február 01. napja.  
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jelen határozatban foglalt költségek teljes 
elszámolása előtt megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat 
igényt. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2022. január 31. (bérlő értesítése) 
 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Városház utca 
4. szám alatti, 830,29 m2 alapterületű tanétterem és tanszálló ingatlant 650.000,-Ft/hó+ÁFA 
bérleti díjon, 5 + 5 (opciós) évre történő bérbeadására meghirdeti. Az 5 év bérleti időszakot 
követően a bérlő és a bérbeadó közös megegyezéssel pályáztatás nélkül 5 évvel 
meghosszabbíthatja a bérleti időszakot.  
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Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat lebonyolítására, valamint a leendő üzemeltetővel – 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett – történő bérüzemeltetési szerződés aláírására.  
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                                 2022. január 31. (pályázat kiírása) 
 
 
 

-----4 Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 63. fszt. 3. szám alatti üresen álló lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról, hasznosításáról ----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5415   Száma: 22.01.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
6/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 63. fszt. 3. 
alatti, 638/A/3 hrsz-ú, 58,81 m2 alapterületű, lakás megnevezésű üres önkormányzati ingatlant 
a bérlakás állományból kivonja, és azt iroda célra, felújítási kötelezettség és a Műszaki és 
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Pályázati Igazgatóság felügyelete mellett az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
59/2012.(X.3.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint legfeljebb 5 éves 
időtartamra 43.321,- Ft/hó + Áfa bérleti díjjal bérbeadás útján hasznosítja. 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester  
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató  
                                   Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető  
Határidő:                    2022. január 31. (kivonás) 
 
 

-----5 Előterjesztés Somogy Megyei 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy egy kivételével ugyanazokra a 
személyekre tett javaslatot. Dr. Szijártó Attila munkáját megköszönte, dr. Tóth Bence fogja 
végezni a munkát a bizottságban.  

 
-----Kérdések----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérése volt, hogy az új tagról szeretne információt kapni. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző  elmondta, hogy a kiválasztásnál meghatározó volt, hogy 
mindenképpen jogi végzettséggel rendelkező tagok legyenek a bizottságba. Olyan tagot 
szeretett volna választani, aki aktívan részt tud venni a bizottság munkájában, mivel időnként 
nagyon rövid időn belül kell összehívni az ülést. Dr. Tóth Bence egy olyan fiatal ügyvéd, akinek 
az eddigi munkája lehetővé teszi ebben a bizottságban a munkát.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5416   Száma: 22.01.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A Testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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7/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 

dr. Boda Róbert 
dr. Tóth Bence 
dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbála 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI-vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI-tag 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy Megyei 1. Számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket 
választotta meg: 

 
Reöthy Ferenc 
Veiger Katalin 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI-vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI-tag 
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a 2018-ben megválasztott kaposvári 

székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság választott tagjainak és 
póttagjainak munkáját. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI-vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI-tag 
Határidő:  azonnal 

 
 

-----6. Napirendi pont  ----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2021. december 7-i Közgyűlés által tartott 
közmeghallgatáson az alábbi választ adta a desedai csónakkikötőnél lévő postaládák 
környékének problémájára a Polgármester úr: „A postaládák melletti területet rendbe fogjuk 
tenni.” Ez egy központi közösségi területe az ott élőknek, amelynek a védelmére két köztéri 
kamerát is felszereltek, amelyet szeretnék, ha a város kamerarendszeréhez tartozna, hogy 
rendszerbe kötve a tó egyik legforgalmasabb részét is biztonságba tudja a város. Tavasszal 
melyik hónapban tervezi az önkormányzat a postaládák melletti terület rendbe tételét, a 
lakosságot értesítik-e? Számos alkalommal szerveztek szemétgyűjtést, amelyet nem az ott élők, 
hanem a kirándulók szórtak szét. Mikor várható a postaládáknál lévő két köztéri kamera 
bekötése a városi közbiztonsági rendszerbe a terület védelmének javítása érdekében? 
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Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a postaládák melletti területet 
Polgármester úr ígéretéhez híven tavaszra rendbe fogják tenni, hogy erre melyik hónapban fog 
sor kerülni, arról a lakosságot időben tájékoztatni fogják. Előre is köszönte azoknak, akik azt 
tervezik, hogy a közös munkában részt kívánnak venni.  
A kamerák rendszerbe történő becsatlakozását megvizsgálják, ha ennek technikai akadálya 
nincs, akkor csatlakozhatnak a rendszerhez.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2021. december 7-i a Közgyűlés által tartott 
közmeghallgatáson az alábbi választ adta a Deseda partja mentén lévő aszfaltos út forgalmának 
problémája kapcsán: Polgármester úr válasza: „ A zártkerti tulajdonosnak meg kell közelíteni 
valahogy a zártkertjét, de ne az legyen a fő közlekedési út, ne a Deseda part. Oda nem való 
gépjármű. Oda menjen a gyalogos, sétáljon a kisgyerek, a nagymamával, nagypapával, 
édesanyjával, menjenek a biciklisek. Valahol fönt kell egy alternatív utat csinálni. Akár az 
Aszalóival, hogy tehermentesítsük, nem tudom, majd a tervezők kitalálják. Nem az a megoldás, 
hogy megcsinálok valamit szélesebbre, hogy még inkább levigyem oda az autósokat. 
Egyetlenegy szempont van, a zártkerteket meg kell közelíteni autóval is, oda a tulajdonosnak 
el kell jutni, de ezt ne a Deseda parton keresztül. Azért kötöttem össze az Aszalói úttal.” 
Sikerült-e kitalálni a tervezőknek a megoldást? Milyen megoldással tehermentesíthető a Deseda 
partja mentén lévő aszfaltos út forgalma? Melyik napon valósul meg ez a Deseda 
népszerűségének köszönhető évek óta létező probléma?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a Deseda partja mentén lévő aszfaltos út 
kiváltásának tervezése nem két hónapos munka, mert azon túl, hogy a tó környéke 
természetvédelmi terület, a nyomvonal meghatározása rengeteg egyeztetést igényel a 
magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival. Tájékoztatni fogja, ha a terv elkészült.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő szintén a közmeghallgatáson lakossági kérdések 
hangoztak el az Intermodális Csomópont kapcsán tapasztalat hiányosságokról. A gyalogos híd 
legégetőbb problémája a csúszásveszélyes burkolat. Erre a veszélyre számos helyre elhelyezett 
A4-es papírok figyelmeztetnek. A botrányos kivitelezést fokozza, hogy a gyalogos oldalon a 
kapaszkodó fémcső és a gyalogos út közé fém virágládákat helyeztek, amelyek nincsenek 
lecsavarozva és télire nem vittek el. Ezzel a kapaszkodás sem biztosított a gyalogos oldalon. A 
csúszásveszély sajnos nyáron a korai órákban is fennáll, illetve az esőzések idején. Az esti 
közlekedés idején a hideg erős led világítás elvakítja az embert. Melyik naptól lesz végre 
biztonságos a közlekedés a milliárdokból épült gyalogos hídon? Kinek a költsége rendbe tenni 
a híd burkolatát? Mikor viszik el a kapaszkodó fémcsövek alól a fémládákat? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a gyalogos híd kivitelezése a jóváhagyott, engedélyezett 
terveknek megfelelően történt, forgalomba helyezését a hatóság engedélyezte, és a MÁV 
üzemeltetésében van. A felvetett problémákat továbbítják az üzemeltető részére.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a közmeghallgatáson az alábbi választ adta a 
Kaposszentjakabról jelzett hiányosságra: a Művelődési házban az elektromos áramot át kell 
vinni az óvodából egy nagyobb rendezvényénél. Továbbá problémaként jelentették, hogy a 
szemeteszsákot vásárlók részére, hogy biztosítsák a helyben kifizetés lehetőségét, ne kelljen 
csekkel a postára bemenni. Polgármester úr válaszában elmondta, hogy „Az a legkevesebb, 
hogy megnézzük és megcsináltassuk, hogy miért úgy ég a 200-as égő, mintha 25-ös lenne.  
Hallotta a problémát, hogy valamilyen pénztár beállításával ez már megtörtént. A 
Kaposszentjakabi Művelődési Ház elektromos teljesítménynövelése indokolt-e és ha igen az 
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önkormányzat mikor rendelte meg? Kinek a mulasztása, hogy az önkormányzat évek óta nem 
tett semmit és tűrte, hogy az óvodából vigyék át hosszabbítóval az áramot? A kiegészítő 
zsákokat vásárlásának megoldásáról a lakó nem tudott a közmeghallgatáson, hol jelent meg, 
hol lehet megvásárolni ismét a zsákokat, hogy ne kelljen csekken a postán befizetni?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a kérdés felvevőjét 2021. december 21-én 
tájékoztatták, hogy a közösségi ház villamoshálózatát felülvizsgálják. Az elavult hálózat cseréje 
szükséges, melyet kötelezően tervezésnek kell megelőznie. Ezt követően kerülhet sor a 
hálózatépítésre és a kapacitásbővítésre. Ez a probléma körülbelül egyszer van egy évben. 
A kiegészítő zsákok a Holding ügyfélszolgálatán vásárolhatóak meg. Korábban erre csak úgy 
volt lehetőség, hogy a zsákot csak a befizetést igazoló csekkszelvény fejében lehetett elvinni. 
A felmerült kérések alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
lehetővé tette, hogy a zsákokat a befizetés igazolása nélkül egy csekk átvételével el lehet vinni. 
Így a vásárló vagy otthonról utalással rendezi a számlát, vagy ha erre nincs lehetősége, akkor a 
többi csekkjével együtt a postán befizetheti. Készpénzes fizetésre a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt. sem Kaposváron, sem más városokban 
nem ad lehetőséget.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári és a kaposfüredi lakók érdekében kérdezte: 
2021. június 18-án és november 25-én kérdést intézett Polgármester úrhoz, amely így hangzott: 
„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.” 
A közmeghallgatáson Mészáros Zoltán jelezte, hogy problémát okoz, kivilágítatlan 
kerékpárosokat kell kerülgetni. 2021. október 19-én a kérdéses szakaszon halálos kimenetelű 
biciklisgázolás történt. Polgármester úr azt ígérte a közmeghallgatáson, hogy amíg a beruházás 
megvalósul, megoldják zúzott kővel. 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 melyik naptól tudja az önkormányzat biztosítani a zavartalan 
átjárást? Az első kérdésemtől 7 hónap telt el, a kaposvári és kaposfüredi kerékpárosok, 
gépkocsival utazók és a jó időben szívesen gyaloglók igénye sokkal régebbi. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszként elmondta, hogy talán nem kerülte el Képviselő úr 
figyelmét, hogy megkezdődött a zöld fűtőmű megvalósítása. Amint befejeződnek az érintett 
szakasz kivitelezési munkái, a kerékpárút zúzott kő borítást kap.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2021. december 7-i a Közgyűlés által tartott 
közmeghallgatáson az Intermodális Csomópont kapcsán  a Baross G. u. Hársfa utca felé lejárás 
meredeksége, illetve annak a kivitelezési problémájával kapcsolatosan Polgármester úr azt a 
választ adta, hogy  megpróbálja megfejtetni a problémát, illetve hogy a MÁV közös váró az 
intermodalitás miatt, hogy a szentjakabiaknak nincs fedett váró és nincsenek padok. Ezek meg 
is valósultak, köszöni. Az elmúlt két hónapban sikerült-e megfejteni, hogy a felüljárón a Baross 
G. u., Hársfa utca felé miért lett a lejárás olyan, amit a lakók kifogásolnak? A Hársfa utca végén 
lévő körforgalom és a Béla király utcai vasúti gyalogos átjáró közötti szakasz mikor lesz olyan 
állapotban, amitől a gyalogosok nem érzik úgy mintha a senki földjén járnának (fásítás, 
félbemaradt díszburkolatú járda, Baross u. 41. előtti út rendbetétele, játszótér felújítása).  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy Tar Tibor részére 2021. december 21-én 
írásban az alábbi választ adták: „A Kapos híd szélesítését követően a déli oldali járda azért nem 
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maradt meg, mert nem vezetett volna sehová. A híd északi oldalán lévő járdán lehet eljutni a 
Hársfa utcáig. A Kaposrétsor és a Béla király utca kereszteződésében a gyalogos forgalom 
biztonságos átvezetése érdekében létesült a gyalogos átkelőhely lakossági kérésre. Ennek 
tervezése során rehabilitációs szakértő bevonásával a teljes körű akadálymentesítés lehetőségét 
is megvizsgálták. A terepviszonyok, az út geometriája, a járda szélessége, ahogy eddig sem, 
úgy most sem teszi lehetővé az akadálymentes közlekedést, így a gyalogos átkelőhely 
akadálymentesítése sem volt lehetséges. 
A Baross G. u. 41. sz. alatti társasháznak sem a beruházás előtt, sem azt követően sincs 
közvetlen kapcsolata a Baross Gábor utcával. A lakók szolgalmi jog alapján, egy 
magántulajdonban lévő ingatlanon keresztül tudnak kijutni a közterületre. 
A Képviselő úr által jelzett szakaszt a fejlesztések nem érintették, ott térburkolat kialakítására 
nem kerül sor. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő  a 2021. november 25-i Közgyűlésen ismételten 
elhangzott légszennyezettség-mérő beszerzéséről szóló kérdés. A www.kapos-t.hu portál 
rendszeresen írt az elmúlt években légszennyezettség-mérő állomásról tudósított. Polgármester 
úr a 2021. november 25-i Közgyűlésen elmondta, „hogy három éve van elnyert pályázat a 
légszennyezettség mérő műszerre, csak a brüsszeli bürokraták miatt nem lett még megvalósítva 
a légszennyezettséget mérő műszer beszerzése annak ellenére, hogy aláírt szerződése van a 
városnak.” A bizottsági szakban kérdést tettek fel, hogy mikor kerül sor erre. Azt a választ 
kapta, hogy elbírálás alatt van. Sikerült-e végre elbírálni a pályázatokat? Három év után melyik 
naptól kezdve és milyen módon férhetnek hozzá a kaposváriak a saját városuk 
légszennyezettségi adataihoz? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a légszennyezettségi állomásokra 
kiírt beszerzést a Green Lab Kft. nyerte meg. A közbeszerzési szabályok szerint a szerződés 
aláírására legkorábban 2022. február 1-én kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő a szerződés 
aláírásától számított 5 hónapon belül köteles az állomást telepíteni és beüzemelni.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az ügykezelők és a fizikai dolgozók érdekében kérdezte: 
A minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelés következményei kapcsán részletesen 
kifejtve a közszolgálati szabályzatban adott anyagokból, hogy a pályakezdő és a 40 éve itt 
dolgozó nyugdíj előtt álló iktatós között bruttó 5.200, vagy a plafon 13.650,-Ft van a különbség 
a garantált bérminimum emelése okán. Ez a szociális dolgozóknál és a GESZ-nél gazdasági 
középfokú ügyintézőknél is, hiszen az eddigi ágazati pótlékokat megeszi a garantált 
bérminimum magas emelése. Így igazából különbség nincs a pályakezdő és a nyugdíjba vonuló 
bére között. Kérdezte, hogy terveznek-e az állam által meghatározott minimális bérezéssel 
rendelkezők számára a szolgálatban eltöltött idő alapján egy tervezhető jövőt biztosító bértáblát 
alkotni annak érdekében, hogy a munkatapasztalat, a szervezetben eltöltött idő megjelenjen a 
bérezésben? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a fizikai dolgozók bérét – még 
akkor is, ha azt képviselő úr nem találta meg – a költségvetés tartalmazza. A kompenzáció 
igénybevételére természetesen lehetőség van. Ha lehetőség lesz új bértábla kialakítására, akkor 
olyan rendszer kialakítását fogja támogatni, ahol a fizetés nagyságát elsősorban nem a 
ledolgozott évek száma, hanem az elvégzett munka mennyisége, az egyéni képességek és a 
szaktudás határozza meg. Polgármester úr a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot 
jelentett be az év elején.  
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-----7 Napirendi pont  ----- 
 
 

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

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Polgármester úr a Lovas utca javítására tett írásbeli 
kötelezettségvállalásának teljesítését kérte számon. Polgármester úr és Mihalecz András 
képviselő úr aláírásával ellátott levélből idézte a tényszerű részt a szokásos szóvirágok nélkül: 
„Tisztelt Lovas utcai lakók! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Németh István Program 
keretében a Lovas utcában 200 méter hosszan aszfaltburkolattal látjuk el az utat. A felújítási 
munkák közel 3,8 millió forintba kerülnek, és időjárás függvényében, de legkésőbb 2020 év 
tavaszán megkezdődnek” A lakók kérdezik melyik naptári napon kezdődik a két éve megígért 
útjavítás és melyik napon fejeződik be?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, természetesen fontos, hogy a lakóknak 
tett ígéretüket betartsák és az utca felújítását megvalósítsák, ezért a feladat elvégzését a Műszaki 
és Pályázati Igazgatóság fogja ellátni. Bizonyára Ön is látta, hogy a költségvetésben zártkerti 
utak felújítására van elkülönített keret tervezve, mely erre, és egyéb hasonló munkákra nyújt 
fedezetet. A megvalósításra még ez év I. félévében sor kerül. 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Borhi Zsombor alpolgármester kérdezte Képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra 
adott választ.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ.  
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A 2021. december 7-i közmeghallgatáson az alábbi 
választ adta a zöldhulladék, vastagabb - nem komposztálható ágak – problémájára: 
Polgármester úr „Égetés. Te kérted tőlem pár éve, ha jól emlékszem, azt mondtuk, hogy oké 
nem lehet, de mivel a desedai zártkert olyan miliőt képvisel, amilyet képvisel, kijelölünk egy 
időszakot, azt hiszem, hogy kora tavasz volt vagy a késő ősz, rendeletet is alkottunk, az égetési 
tilalmat ott feloldottuk. Bejött a covid és nem engedte életbe léptetni, de a szándék az, meg kell 
engedjük, hogy a felgyülemlett száraz, zöldhulladékot valamilyen módon vagy rendszeres 
formába elvitessük, hogy ha fel tudunk oda menni, az lenne a legjobb megoldás. Komposztálni 
nem tudjátok, mert ilyen ágakat nem lehet komposztálni, hiába viszem fel oda a darálót, közel 
sem az a teljesítménye, hogy abból érdemes lehessen valamit csinálni. A rendteremtésbe 
segítünk nektek. Jelen pillanatban van rendeleti szabályozása, amit kértetek, és ha vége lesz a 
covidnak, életbe is léphet. Ezzel párhuzamosan az lenne az egészséges, hogy a Desedán is azt 
a rendszert tudnánk választani, ami nálam van otthon. Az, hogy meg van határozva, hogy 15-
16 alkalommal hulladéknaptár alapján megyünk a zöldhulladékért, ami rendesen össze van 
kötve, azt viszik el. Valami megoldást erre kell találni.” Sikerült-e találni valamilyen megoldást 
a két hónap alatt? Mi a korrekt és jogszerű válasz? Melyik az az önkormányzati rendelet, amely 
felold égetési tilalmat bizonyos időszakra, amely a koronavírus járvány lezárultával lép 
hatályba?  
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Borhi Zsombor alpolgármester Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával, 
égetésével kapcsolatos szabályokat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. 
(III. 4.) önkormányzati rendelet szabályozza. A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b. pontja 2021. január 1 napjától 
kivette a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok alkotását. 
A törvénymódosítás hatálybalépését megelőzően kihirdetett, veszélyhelyzet alatt elfogadott 
549/2020.(XII.2) kormányrendelet felfüggesztette a törvény 48.§ (4) bekezdés b. pontjának 
hatálybalépését a 478/2020. (XI.3.) Korm rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig. 
2021. december 1-én a jogalkotó ismét módosította A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, és ismét a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe helyezte az avar, és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
alkotását. 
Jelenleg tehát október 1-től április 30-ig külterületen 9 és 17 óra között engedélyezett a 
zöldhulladék égetése. A Deseda-tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi 
területen a gyep, avar és nád égetése egész évben tilos.  
A levegő minőségének védelme érdekében továbbra is a komposztálást és nem az égetést 
javasolta megoldásként. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta az interpellációra adott választ. Így 
könnyebben tudnak tájékozódni a lakók.  
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposváriak védelme érdekében kérdezte: A 
koronavírus járvány 4. hulláma alatt 2021. november 2-án hallottak napján kezdte el tesztelni 
az önkormányzati alkalmazottakat. A helyi védelmi terv hány kaposvári fertőzött esetén írja elő 
a tesztelést? Mennyi volt a tesztelés indulásának napján a kaposvári fertőzöttek száma és 
mennyi volt egy héttel korábban? Mennyi gyorstesztet, illetve PCR tesztet végeznek és milyen 
rendszerességgel az önkormányzati intézményekben? A teszteltek között hány százalék a 
pozitívak aránya jelenleg? A tesztelésekre eddig mennyit fizetett az önkormányzat? Az 
óvodások, általános és középiskolai diákok rendszeres napi tesztelése mennyibe kerülne? 
Melyik naptól kezdi el végre a 18 év alattiak rendszeres ingyenes tesztelésének 
megszervezését? Melyik naptól kezdi el végre a lakosság rendszeres ingyenes tesztelésének 
megszervezését? Mikor hozza nyilvánosságra a tervszerű védekezés alapfeltételét a helyi 
védelmi tervet? A helyi védelmi terv, milyen fertőzöttségi, kórházi ápolásban részesülő és 
halálozási létszámadatok esetén, milyen intézkedések lépnek életbe? Az emberi erőforrások 
miniszterének nyilatkozata alapján a kórházi ápolásra szorultak 40% oltott, 60% oltatlan, az 
intenzív ápolást igénylők 30%-a oltott, 70%-a nem. Tehát ez a járvány sem különbözik a többi 
fertőző betegségtől, csak az elkülönítés állítja meg a terjedését. Az elkülönítésből szabadulni 
teszt áll rendelkezésre. A miniszter szerint az 5. hullám idején napi 10.000 feletti fertőzéssel 
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kell számolni, a tegnapi 20 ezer felett volt. Meddig kell még hallgatni ezt az oltási panelt?  
Ez a betegség súlyosságát az esetek többségében védi, viszont vannak olyanok, akik ettől 
függetlenül megbetegszenek. Fontos lenne a tesztelés, ahogy ezt teszik a szomszédos 
országokban, illetve egy-két önkormányzat.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy a koronavírus járvány által okozott 
megbetegedések hatását a tudomány jelenlegi állása szerint kizárólag az oltással lehet 
mérsékelni, így vitán felül áll, hogy a védekezés legfőbb eszköze az oltás és nem a tesztelés, 
ami inkább csak a biztonság látszatát kelti. Az oltás életet ment, a tesztelés nem. Az oltásban 
hisznek. 
2020. március 11-től bruttó 11.430.720 Ft-ot fordítottak tesztek vásárlására a Hivatalnál, ez 
4860 db tesztet jelent. A kórháznak biztosítottak forrást bruttó 4.704.000 Ft értékben, amelyből 
2000 db tesztet szereztek be, valamint a vietnámi testvérváros részére az Önkormányzat szerzett 
be 1000 db Covid-19 Antigén rapid tesztet, bruttó 2.352.000 Ft értékben. A megvásárolt 
teszteket a Polgármesteri Hivatal és adott esetben önkormányzati intézmények dolgozóinak 
tesztelésére fordítottak.  
A Polgármesteri Hivatalban átlagosan havonta egy alkalommal tartanak szűrést, december és 
január hónapban egyetlen pozitív esetet regisztráltak a szűrés során.  
A 18 év alattiak tesztelésére csak szülői hozzájárulás esetén van lehetőség. Annak elrendelése 
nem az önkormányzat, hanem az Operatív Törzs hatásköre. 
Aki betegnek érzi magát az háziorvosán keresztül kérheti, hogy teszteljék. 
Az önkormányzatok helyi védelmi tervet nem készítenek. Ha képviselő úr a veszélyelhárítási 
tervre gondolt tájékoztatom, hogy a veszélyelhárítási terv járványügyekben csak keretet ad a 
védekezéshez, de a konkrét tartalmat az Operatív Törzs döntései határozzák meg. 
 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el a választ és 
utasítsa a Polgármestert, hogy a 14 év alattiak napi rendszerességű tesztelésének indítására, 
amelyet több nemzetközi példa is mutat. A miniszterelnök álláspontja, amelyet 2021-ben fejtett 
ki a 2. hullám előtt, miszerint a halálozási arány mutatja meg az eredményes védekezést. Az 
alapján nem áll jól az ország nemzetközi összehasonlításban, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni 
kell. Azért is, mert különböző variánsok jelennek meg, minden emberre máshogy hatnak ezek 
a vírusok. Amíg nem voltak oltások addig is az egyik átesett rajta, észre sem vette a másik meg 
belehalt. Ez az oltásoknál is függ az emberek egészségétől és más tényezőktől, amit a mai napig 
kutatnak a szakemberek. Véleménye szerint csak az elkülönítés állítja meg a járványt, az oltás 
a betegség súlyosságának fokát próbálja csökkenteni. A választ nem fogadta el.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5417   Száma: 22.01.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József teszteléssel kapcsolatos interpellációjának 
elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 66.67 55.55 
Nem 3 20.00 16.67 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
8/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő Covid tesztelés témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposváriak védelme érdekében kérdezte: A 
koronavírus járvány 4. hulláma alatt és az 5. hullám eddig eltelt ideje alatt összesen a mai napig 
hány kaposvári fertőződött meg, ebből mennyi az oltott? Hány kaposvári szorult kórházi 
ellátásra, ebből mennyi az oltott? Hány kaposvári áldozata volt a koronavírus járványnak, ebből 
mennyi az oltott?  Hány éves volt a legfiatalabb áldozat és mennyi volt az áldozatok 
átlagéletkora? Közülük hányan kaptak Kaposváron első, második, harmadik, negyedik oltást, 
ebből hányan kaptak 60 év felett kínai Sinopharm vakcinát? 2021. november 25-én tárgyalt 
előterjesztését a járványügyi adatok kapcsán a Közgyűlés többséggel név szerinti szavazáson 
leszavaztatta 5 képviselő támogatottsága mellett. Az adatok kötelező nyilvánosságra hozatalát, 
illetve a kiadását a Fővárosi Törvényszék több tanácsa is elrendelte. A Polgármester úr erre 
mondta, hogy levelet írt a Kormányhivatalnak, de már elhangzott a válasz, hogy még 45 napot 
kell várni a kaposvári lakóknak, hogy tudják a napi hiteles adatokat. Ha megtagadta az 
adatközlést a kormánymegbízott, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál kellett volna polgármesternek közérdekű adatok kiadása érdekében eljárást 
kezdeményezni. Amennyiben a hatóság döntésének ellenére megtagadja a közérdekű adatok 
kiadását az állam képviselője, akkor a bírósághoz köteles fordulni. A lakosság akkor is elvárja, 
hogy a polgármesteri kötelezettségét ellássa, ha a havi plusz 348.220 Ft-os béremelésről 
lemond. Kapott-e járványadatokat az adatkezelőtől? Ha nem indított-e eljárást azok kiadásáért? 
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Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy Képviselő úr is pontosan tudja, a feltett 
kérdéseivel kapcsolatban nem az önkormányzat az adatkezelő. 2021. november 22 –én ezért 
fordult Polgármester úr adatigényléssel a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz melyben kérte 
folyamatos, napi tájékoztatást Kaposvár Megyei Jogú Város vonatkozásában az aktív 
koronavírus fertőzöttek számáról, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kezelt 
kaposvári koronavírus fertőzöttek számáról, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 
kezelt koronavírus fertőzöttek számáról, a koronavírusban elhunyt kaposváriak számáról, a 
koronavírus elleni védőoltásban részesült kaposvári lakosok számáról. 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2021. január 6-án kelt válaszában hivatkozva az 
521/2020.(XI.25.) Korm, rendeletre arról tájékoztatott, hogy az adatkérésnek 45 napon belül 
eleget fognak tenni. 

dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el a választ, hogy 
a Polgármester úr az mellé állt novemberi levelében, hogy szüksége van hiteles napi adatokra 
a városnak. Jegyző úr most felsorolta, hogy adatokat kért meg napi bontásban és napi közléssel 
a Kormányhivataltól. Elfogadhatatlan, hogy a járvány 5. hulláma idején még erről beszélnek. 
A választ nem fogadta el.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5418   Száma: 22.01.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József járványadatok nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatos interpellációjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 66.67 55.55 
Nem 3 20.00 16.67 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő Covid járványadatok témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
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-----Különálló interpelláció: 5----- 

 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a közvilágítási problémák rendszeresen felvetődnek a 
polgárokkal való találkozások alkalmával. A bizottsági szakban jegyző úr kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy vannak úgynevezett „okos” lámpák, amelynek a fényereje növelhető. 
Kérdésére, hogy melyek ezek az utcák az a választ kapta, hogy a lakók kérjék a lámpák 
fényerejének növelését, ha sötét a járda, azt javasolta, hogy ha a hivatalos portálon bejelentik 
ezt az igényüket, akkor megvizsgálják. Tényszerűen a lámpatestek cseréje óta sötétek a járdák 
a cserével érintett területen. Az E.ON áramhálózatáért felelős régiós vezetőjének látogatása 
során kiderült-e, a sok panasz közül, amit a polgármester Facebook oldalán írt, hány panaszt 
ítélt a szolgáltató jogosnak? Milyen intézkedést tettek? Ezek az intézkedések orvosolták-e a 
lakók problémáját? Mikor teszi közzé a tapasztalatokat és az ügyintézési módot az 
Önkormányzat? A kaposváriak tudják, hogy a lámpacsere óta vannak problémák. A kivitelező 
végül nem uniós támogatásból valósította meg a munkát, hanem a magyar Kormány állt helyt. 
Mikor nyújt be igényt az állam felé a rossz kivitelezés miatt? Mikor távolítják el a régen nem 
használt bejelentési információt az Önkormányzat honlapjáról? 
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy az E.ON áramhálózatáért felelős vezetőjét 
pont azért hívták be a Városházára, mert tapasztalták, hogy egyre több a közvilágítással 
kapcsolatos panasz. Felszólították, hogy hibákat hárítsák el, és a karbantartási munkákat is 
rövid határidőn belül végezzék el. A megbeszélésen azt a tájékoztatást kapta, hogy a hibák 
jelentős részéért az elöregedett hálózat a hibás. Ígéretet kaptak, hogy még ebben az évben 
elkezdődik a hálózat ütemezett cseréje, amely orvosolni fogja a legtöbb meghibásodást. 
A 2015-ben megvalósított projekt keretében 2135 db lámpatest került kicserélésre modern 
LED-es fényforrásra. A felszerelt okos lámpatesteknek köszönhetően napi információkkal 
rendelkeznek az esetleges meghibásodásokkal kapcsolatban. Azokban az utcákban, ahol 
okoslámpák kerültek felszerelésre lehetőség van a fényerő állítására. 
Tényszerűen megállapítható – képviselő úr állításával szemben – hogy a közvilágítási hibáknak 
semmi köze nincs a világítótestek cseréjéhez. Sőt a hibák jelentős részét pont azok az ún. 
passzív elemek okozzák, amik nem lettek még megújítva. 
A kaposváriak – ellentétben képviselő úrral – tudják, hogy a város honlapján hol lehet 
bejelenteni a meghibásodásokat, hiszen egyébként nem érkezne ennyi visszajelzés. A honlapon 
– ahogy azt képviselő úrnak is tudnia kellett - már az interpelláció készítésének időpontjában is 
a helyes adatok szerepeltek. A Google kereső által felhozott – és képviselő úr által hivatkozott- 
találat egy ún. archivált oldal, melynek láthatóságát megszüntették. 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a Közgyűlésnek, hogy ne fogadja el a választ. 
Köszönte, hogy eltávolították a nem használt oldalt. A passzív elemek elavultsága véleménye 
szerint 2015-ben is tudott volt, amikor csak lámpát cseréltek az oszlopokon. Arra gondolt 
összességében, hogy sötét van a járdán vagy sem. A választ nem fogadta el. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5419   Száma: 22.01.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 január 27 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A Testület dr. Nadrai Norbert József közvilágítással kapcsolatos 
interpellációjának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő közvilágítás témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
Zárt ülést követően. 

 
 
 

-----10 dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalása ----- 
 

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

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő köszöntötte a kaposváriakat. A közgyűlés a korábbi 
önkormányzati gyakorlattól eltérően rendszeresen nem halaszthatatlan pénzügyi és pénzügyi 
hatással járó személyi kérdésekben hozott döntést rendkívüli üléseken. Ezzel ellehetetleníti a 
választópolgárok ülését a nyilvános ülésen, megfosztva őket az Önkormányzat munkájának 
követésében, véleményük kifejtésében. Közgyűlési munkaterv szerinti 2021. június 7-i ülését 
jogszerűtlenül, utólagos jóváhagyással halasztotta el, majd pár nap múlva rendkívüli ülést 
tartott. A Kormányhivatal, mint törvényességi felügyeletre kötelezett sorozatos mulasztására 
jellemző, hogy 2021. szeptemberében a Közgyűlés az Alapvető Jogok Biztosának jelzésére 
reagált. A 2019. évben megalakult Közgyűlés óta egyetlenegy törvényességi felhívást sem tett 
a Kormányhivatal. A Képviselő-testület döntésének szabályszerű meghozatalának feltétele, 
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hogy az ülés szabályszerű legyen, mely áll annak időben történő összehívásából, a 
döntéstervezetek időben való közzétételéből, kötelező egyeztetések és vélemények 
beszerzéséből, az ülés vezetéséből, a döntés meghozatalából, dokumentálásból és 
nyilvánosságra hozataláról. Ennek hiányában a hozott döntések a szabályok megsértésével 
jönnek létre, ami érinti azok érvényességét. A nyilvánosság biztosításának hiánya azonban 
önmagában a hozott döntés érvényességének eredménytelenségét eredményezi az 
Alkotmánybíróság és a Kúria Önkormányzati Tanácsa által világosan lefektetett gyakorlata 
szerint. A rendkívüli ülések között külön figyelmet érdemel a törvénysértés szándékossága és 
súlyossága, hogy munkaterv szerinti ülés előtt egy nappal összehívott rendkívüli ülésre olyan 
előterjesztéseket terjesztett be a Polgármester döntéshozatalra, amelyeket előző héten 
tárgyaltak a bizottságok és a munkaterv szerinti ülésen megfelelő nyilvánosság biztosításával – 
gondol a televíziós közvetítésre – dönthettek volna a Testület tagjai. Ezen az ülésen személyi 
kérdések miatt nyilvánvalóan alibi szerepe volt további előterjesztéseknek. A személyi 
kérdések között két főállású alpolgármester mellé a társadalmi alpolgármester főállásúvá 
emelése és havi juttatásának duplájára emelését jelenti. A Polgármester vejének cégvezetővé 
történő ajánlása történt szintén a nyilvánosság kizárásával, nevetségesség téve a helyi 
önkormányzatiságot és a részt vevő önkormányzati képviselőket. A nyilvánosság kérdése 
mellett további eljárási hibák szintén önállóan a döntés érvényességét érintik, ez majd később. 
A nyilvánosság, a képviselő-testület ülésén való részvétel, valamint az ott keletkező közérdekű 
adatok megismerésének lehetőségét jelenti. Ezek együttesen jelentik az önkormányzatot alkotó 
természetes személyek részvételét a helyi közhatalom gyakorlásában és ellenőrzésében. A 
törvényesség helyreállítása idővel egyre nehezebb, olyan mint az alma rohadása, amikor még 
csak kis részt kell kivágni, később ki kell dobni az egész almát. 2022-ben változás szükséges a 
Közgyűlés munkájában, s annak törvényességi felügyeletében. A szükségszerűséggel szemben 
menni soha nem jó, zsákutcában felesleges rohanni. Köszönte, hogy meghallgatták.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester megköszönte a napirend utáni hozzászólást, és megerősítette, 
hogy a Kormányhivatal szerint is törvényesen zajlik a közgyűlés, mert nem tett észrevételt. 
Bezárta az ülést.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Borhi Zsombor     dr. Csillag Gábor 
             alpolgármester                                                                              jegyző 
 
 


