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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2022. február 24. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 0 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 
8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
3 Perlaki József tanácsnok 1 - 
13 Pintér Attila  1 - 
9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 
31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a jelenlevőket a mai Közgyűlésen. Megállapította, 
hogy 15-en vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.  
Bevezetőjében elmondta, hogy elhunyt Babarczy László a város díszpolgára, Kossuth- és Jászai 
Mari díjas rendező. Mindenkit hívott a vasárnapi temetésre. Kérte, hogy egy perces felállással 
emlékezzenek Babarczy Lászlóra.  
Az emlékezés után megköszönte alpolgármester úr helytállását az előző közgyűlésen. 
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy 170 elektromos kerékpárt vásárol a város, amit 18 állomáson 
helyeznek el a városban. A kerékpár kipróbálható, Komor Zoltánnak kell jelezni, ha valaki élni 
szeretne a lehetőséggel. Ő már kipróbálta, szerinte a sebességhatárt kellene 20 km/h-ról 
visszavenni 10-15 km/h-ra. Elmondta, hogy a Kaposvár dönt felületen lehet szavazni, hogy 
bordó vagy sárga színű legyen a kerékpár. Folyik a Donner rehabilitációja is. A Jókai liget 
felújítása, valamint a donneri templom előtti tér felújítása folyik most. A templom régi 
kőkeresztje helyett újat állítanak fel közadakozásból. A TOP 20 2027-ig tartó program egyik 
eleme a meglevő iparterületek fejlesztése, amikből háromban már elkezdték a fejlesztést. 
Megalakul a Turisztikai és Marketing Kft., amiben Borhi Zsombor alpolgármester úrnak 
nagyon sok munkája van. 87 millió forintos törzstőkével alakult meg, aminek a város mellett 
tagjai a Hunguest Hotel Zrt, a Sefag Zrt., a La Pergola, a Hotel Dorottya. A TDM-et is bevonják 
a munkába.  
 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre  

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- Interpelláció és kérdés napirendet. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5426   Száma: 22.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A felveendő napirendekről 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposváriak véleményének 
kikérésével, valamint a járványügyi adatok nyilvánosságával kapcsolatos előterjesztésének 
napirendre vételéről kérte a képviselőket, hogy szavazzanak. Javasolta, hogy ne vegyék 
napirendre, mivel mindkét előterjesztés megegyezik a korábban már ezekben a témákban 
készült előterjesztésekkel. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5427   Száma: 22.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő kaposváriak véleményének kikérésével, 
valamint a járványügyi adatok nyilvánosságával kapcsolatos előterjesztésének 
napirendre vételéről a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20.00 16.67 
Nem 12 80.00 66.66 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester Felder Frigyes képviselő légszennyezettség mérőállomás 
telepítéséről szóló előterjesztésének napirendre vételéről kérte a képviselőket, hogy 
szavazzanak. Javasolta, hogy ne vegyék napirendre, mert okafogyottá vált, mivel már 
megrendelték a mérőműszert.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5428   Száma: 22.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: Felder Frigyes képviselő légszennyezettség mérő állomás felszerelésével 
kapcsolatos előterjesztés napirendre vételéről a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20.00 16.67 
Nem 12 80.00 66.66 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szita Károly polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak a napirendekről, utána dr. 
Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalásának lehetőségéről. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5429   Száma: 22.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a napirendekről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére 
az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, valamint a Kérdés és az Interpelláció 
napirendet. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5430   Száma: 22.02.24/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület napirend utáni felszólalás lehetőségéről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



5 

 

 
14/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
 
NAPIREND: 
 

1. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. alezredes 

 
2. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről 

Előterjesztő:  Peternel Péter r. alezredes 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

4. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 
munkakörének betöltéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 

gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről 
szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
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10. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
11. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

13. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű 
bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő 
beszámításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

15. Előterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám 
alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

16. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor OEVI-vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI-tag 
 

17. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

 
18. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

 
19. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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20. Tájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

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

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

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

 
     23. Kérdés 
 
     24. Interpelláció  
 
 
 
Zárt ülésen: 
 

23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2022. (I. 27.) számú 
önkormányzati határozatának módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 

 
 
 

-----1 Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Gulyás László ezredes és Róth Zoltán alezredes 
urakat. Átadta a szót alezredes úrnak a beszámoló megtartására.  
 
Róth Zoltán tű. alezredes két szóval jellemezte a tűzoltóság 2021. évi tevékenységét: az egyik 
a felkészülés, a másik a helytállás. Elég mozgalmas évet tudhatnak magukénak, melyet a 
jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt power point prezentációval szemléltetett.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 
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Szita Károly polgármester hozzászólásában elmondta, hogy amikor még önkormányzati 
tűzoltóság volt, úgy gondolta a város vezetése, hogy a város biztonsága jobb, ha a kaposvári az 
egységes katasztrófavédelmi rendszeren belül működik. Az azóta elvégzett munkával 
kapcsolatban csak köszönetet tudott mondani, mivel tudja, hogy sokszor nagyon nehéz volt 
ellátni a feladatot. Szerencsére mindig kaptak valamilyen új felszerelést, ami segítette a 
munkájukat. Nemcsak a tűzoltásban vettek részt, hanem egyéb feladatokban is. Felhívta a 
figyelmet, hogy jelentős iparfejlesztések lesznek Kaposváron, amiknek át kell esniük egy 
katasztrófavédelmi minősítésen is. Segítséget kért abban, hogy a veszélyhelyzet idején a nyílt 
téri égetésekre vonatkozó önkormányzati szabályok fel lettek függesztve, ami szerint tilos 
mindenhol égetni. Most visszavonta a Kormány, így automatikusan életbe lépett a régi rendelet, 
amely szabályozza az égetés rendjét. Jön a tavasz, amikor begyújtják a kerti hulladékot és az 
egyéb illegális hulladékokat. Abban kérte segítségüket, hogy a régi szabályok szerint segítsenek 
a rend tartására. Köszönte munkájukat.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5431   Száma: 22.02.24/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a tűzvédelmi beszámolóról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
15/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
-----2 Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről --

--- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Molnár Gábor tábornok és Peternel Péter alezredes 
urakat. Átadta a szót Peternel Péter alezredesnek a szót a beszámoló megtartására.  
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Peternel Péter r. alezredes a 2021. évi beszámolóját a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt 
power point prezentációval szemléltette. 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a beszámolót és átadta a szót Molnár Gábor tábornok 
részére. 
 
Molnár Gábor r. dandártábornok elmondta, hogy minden kaposvári rendőr büszke lehet 
arra, hogy Kaposváron szolgálhat. Nehéz év volt a 2021-es év. Az éves tendenciák azt mutatják, 
hogy jobb lett a közbiztonság. Ezt köszönhetik a jogszabályok változásának, a technikai 
háttérnek, kamerarendszernek. A közterületi bűncselekmények valóban visszaszorultak. A testi 
sértés 62-ről 50-re csökkent például, 2010-ben Somogy megyében 21 ezer bűncselekmény 
történt, tavaly 4490. A Kaposvári Rendőrkapitányság részt vett a határvédelmi feladatokban, 
Bács-Kiskun Megyében a hidat őrizték, a határnál támadások is érték őket. Nem jók az 
eredmények a közlekedési balesetek tekintetében, de ez országos probléma. 2020 és 30 között 
van egy Eu-s vállalásuk, ami szerint a balesetek számát felére csökkentik. Nincsenek könnyű 
helyzetben, de többféle újítást vezettek be. Ilyen például, hogy Kaposváron 8-9 civil autóval 
mérnek, drónt is használva, ami körülbelül 40 rendőr munkáját segíti. A turisztikai szezonban 
a Balatonnál is ugyanezt csinálják. Ez véleménye szerint egy nagyon hosszú folyamat. Az a cél, 
hogy az utakon egy ember se haljon meg. Megköszönte az önkormányzat támogatását, a 
kaposvári rendőrök munkáját, akik szerinte az egyik legjobb közösség.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. évben 476 esetben alkalmazták az eljárás során a 
kamerafelvételeket. Támogatja-e szakmailag a Desedán lévő 2 helyszínen 3, illetve 2 köztéri 
kamera csatlakoztatását a városi kamerarendszerhez a közbiztonság érdekében, mert kiemelte 
turisztikai terület? A Kaposfüreden kihelyezett traffipaxok milyen eredményre vezettek? A 
kábítószer terjesztés, használat az előző évekhez képest a látenciát figyelembe véve hogyan 
alakul? Milyen a kaposvári kábítószerhelyzet? Milyen hangsúlyt helyeznek a fiatalok 
védelmére az online térben?  
 
Nagy Attila tanácsnok megköszönte a munkájukat, különösen, hogy Kaposfüreden a 
megnövekedett forgalmat is ellenőrzik. Kérdése volt, hogy az új Raktár utcai csomópont utáni 
részen engedélyezhető-e a 60km/h-s közlekedés az 50 helyett? A volán telepnél és az 
autómosónál is 60-nal lehet menni.  
 
Pintér Attila képviselő az újabban megszaporodott büntetőfékezésekkel kapcsolatban 
kérdezte, hogy Kaposváron is észlelték-e ennek elszaporodását és vannak-e ilyen esetek, 
amiben eljárnak?  
 
Peternel Péter r. alezredes válaszában elmondta, hogy a kaposfüredi intézkedéseket 
„sikersztoriként” értékelte, mivel már az útlezárás előtt látták, hogy milyen problémák lesznek 
a közlekedésben és közös egyeztetésekkel sikerült megoldani azokat. Mindössze kettő könnyű 
sérüléses baleset történt még tavaly október elején, azóta nem történt baleset azon a szakaszon. 
Polgárőrök segítették a gyerekek átkelését az úton, a forgalomirányító lámpán eleinte többen 
átmentek a piroson, akiket meg kellett büntetni, a sajtóban közzétették, hogy figyeljenek a 
forgalmi rend változásra. Azóta több baleset nem történt, forgalomellenőrzés történik többször, 
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a trafipaxok is bekerülnek a mérődobozokba napokon belül. A desedai kamerarendszerrel 
kapcsolatban elmondta, hogy keresnek egy olyan helyet, ahonnét a csomópontot figyelni 
tudják. A kábítószer használat ellen folyamatosan dolgoznak. A tavalyi évben volt egy 
„Fűszerda” elnevezésű programjuk, aminek következtében több kábítószer növény termesztőt 
kihallgattak gyanúsítottként. On-line tér védelmével kapcsolat válaszként elmondta, hogy 
leginkább előadásokat tartanak iskolákban és idősotthonokban. A fiatalokat a pornográf 
tartalmakkal, és a bankkártyás csalásokkal kapcsolatban tájékoztatják, az időseket például a 
külföldi személyek által felajánlott segítségtől, együttéléstől óvják. A Raktár utcával 
kapcsolatban egyeztetni fog az Közlekedésrendészeti Osztályvezetővel, véleménye szerint 
emelhető a sebességhatár. Büntetőfékezéssel kapcsolatban elmondta, hogy Kaposváron évi 1-2 
alkalom van, amikor intézkedést kell indítani az ügyben.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte a válaszokat és kérte, hogy a beszámolót a 
Polgármesteri Hírlevélben is tegyék közzé. Megemlítette, hogy például az idősekkel 
megismertethetnék Jordán Tamás főszereplésével készült Unoka című filmet, ami épp ezt a 
témát dolgozza fel.  
 
Kárpáti Tímea tanácsnok megköszönte a jelenlétet a városban, mert szerinte javul a 
közbiztonság és úgy vannak jelen a városban, hogy nem túlzott jelenléttel és ez tovább erősíti 
a biztonságot. Erőt, toleranciát és egészséget kívánt, hogy munkájukat a továbbiakban is el 
tudják végezni.  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő megköszönte a rendőrkapitányság munkáját. Örül 
annak, hogy az iskolákban is tartanak előadásokat.  
 
Pintér Attila képviselő is elégedett a rendőrség munkájával. Januárban lakossági jelzést kapott 
több helyről is a Béke u-i baleset idején, hogy ebben a kereszteződésben valahogyan meg 
kellene oldani a biztonságos közlekedést, mivel iskola, óvoda van a közelben és a gyerekeket 
itt teszik ki és veszik fel a szülők, gyerekcsoportok is szoktak közlekedni itt.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok gratulált az eddig végzett munkához. Elmondta, hogy az elmúlt 
évben is kaptak segítséget a Klebelsberg Kollégium környékén, hogy a kollégista lányokat ne 
érje atrocitás, amit nagyon köszön és hatásos is volt. Az idei évben is ugyanezt a segítséget 
kérte.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Zárszóként elmondta, hogy 
megpróbálják megtalálni azokat a közös értékeket, amelyek a kaposváriakért van. Ezek között 
előkelő helyen szerepel a közbiztonság. Elsősorban önmagára számíthat mindenki, mert 
ugyanúgy, ahogy mindenhol nem állhat rendőr, nem lehet zebrát felfesteni, rendőrlámpát 
állítani. Mindig van, aki felelőtlen volt és lesz is. Az a dolguk, hogy ezeknek a számát 
csökkentsék. Amikor a kamerarendszert elkezdték telepíteni, akkor az országban úttörők 
voltak. Akkoriban még a jogszabályok útvesztőjén is át kellett vergődni. Örömmel hallotta, 
hogy a számok is azt mutatják, hogy segíti a rendőrség munkáját a kamera. Ezt a városlakók is 
elfogadták és ők is egyre több helyre szeretnének telepíteni ilyen eszközöket. Ezt nem lehet 
mindenhol megtenni. Minden évben szeretnének kamerákat telepíteni, de a biztonságuk 
szempontjából azt a rendőrség fogja megmondani, hogy hova. Belügyminiszter úrnál járt két 
hete és a rendőrség munkáját is megköszönte. A Készenléti Rendőrség is jó, hogy itt van a 
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városban. Reméli, hogy a határon kevesebb munkájuk lesz és a városban többet látjuk a 
munkájukat. A Polgárőrök munkáját is megköszönte. Kaposfüreden kéri továbbra is a 
jelenlétüket, amíg el nem készül az elkerülő út, mert a lakók így érzik magukat biztonságban. 
A jelentős sportesemények támogatását továbbra is kérte, annak ellenére, hogy valamikor több 
a rendőr, mint a néző. A jogszabályok alapján ennyi rendőrnek kell ott lennie, a város dolga, 
hogy minél több néző legyen. Végezetül elmondta, hogy a munka, amit a rendőrök végeznek, 
az ő megítélésük szerint is megelégedettséggel tölti el a városlakókat. A rendőrök megbecsült 
polgárai a városnak, mert az emberek szívesen veszik azt, ha találkozhatnak velük munkavégzés 
közben.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5432   Száma: 22.02.24/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a közbiztonságról szóló beszámoló elfogadásáról 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
16/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 
2021. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
-----3 Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról -

---- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy formai átvezetésről van szó az előterjesztésben.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila képviselő elmondta, hogy az előző közgyűlésen a költségvetéshez kapcsolódó 
pár kérdésére nem kapott választ, azt reméli, hogy van előrehaladás. Alpolgármester úr 
támogatta azt a felvetését, hogy a kaposvári oktatási intézményekben legyen adrenalin toll. 
Megkérdezte, mi a városvezetés álláspontja ez ügyben? A következő kérdése a 4,5 millió 
forintos légszennyezettségmérő műszerrel kapcsolatos. Ez az eszköz része lesz-e annak a 20 
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mérőeszközös rendszernek, amit a miskolci egyetem alakít ki a város területén, be lehet ebbe 
csatolni? Szerinte örvendetes lenne. Ha igen, akkor a lakosság online kaphat-e aktuális mérési 
eredményeket? A Somssich u-i volt egyetemi kollégium beruházásával kapcsolatban kérdezte, 
hogy a munkásszálló kialakítása mikor indul el, mikor fejeződik be. Az ott élők keresték meg, 
mivel nincsenek tisztában azzal, hogy mi épül és hogyan hat a környezetükre nézve. A fürdő 
mellett építendő szállodával kapcsolatban kérdezte, mi a helyzet az építéssel kapcsolatban, 
milyen lehetőségek lesznek e tekintetben? A taszári repülőtér értékesítésével kapcsolatban 
információkat kért, mivel az Elena projekt központi egységét is érinti. A Kaposgird program 
beszámolójában nem látott utalást, hogy a központját át kellene helyezni máshova. Örül neki, 
hogy az Óbudai Egyetemmel közösen elindulhat a Science Park beruházása. 2020-ban aláírta a 
város a Bosch-al egy laborhálózat létrehozásáról szóló szerződést. Amiről most szó volt, 
mennyiben felel meg ennek a szerződésnek, illetve mikor lép be együttműködőként a Bosch 
ebbe a laborhálózatba?  
 
Teveliné Horváth Melinda képviselő elmondta, hogy a költségvetésben található támogatások 
kórház, Németh I. fasor felöli kapubejárónál műszaki dokumentáció költségeire található 
összeg arra is vonatkozik-e, hogy mentőautók Németh I. fasorban levő lámpák felöli behajtási 
nehézsége megoldódjon?  
 
Szita Károly polgármester az adrenalin tollak elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy az 
orvosok nem támogatják a telepítésüket, mivel kiképzett személyzet kell a használatához. Kérte 
az alpolgármestert, hogy az erről készült feljegyzést juttassa el képviselő úr részére. A 
vélemény alapján az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása fontosabb, egy oltás 
költsége 90 ezer forint. A Life programban benne van a kért helyre a mérőműszer is. 
Franciaországban gyártanak olyat, amelyik online. Ennek a mérésnek véleménye szerint úgy 
van értelme, hogy a fűtőmű beindulása előtt is történik mérés, úgy lehet összehasonlítani a két 
értéket. Kovács Katalin igazgató asszonyék tudják megnézni, hogy ez a műszer beleilleszthető-
e a rendszerbe. A volt Somssich Kollégium átépítésével még várni kell, mivel az ingatlan állami 
tulajdonú és még nem adták át a városnak a kormánydöntés ellenére. Meg kellett szerezni azt a 
kivitelezői dokumentációt, amikor a Honvédelmi Minisztérium tiszti szállónak akarta 
átalakítani az épületet, az szeretnék használni. Hotelszerűen lesz átalakítva az épület, a 
Klebelsberg Kollégiumhoz hasonlóan. Fél éve 1,2 milliárd forintba került. A feltételes 
közbeszerzés akkor írható ki, ha az épület tulajdonba kerül, utána meglátják mennyibe kerül 
most, mivel nincs olyan pályázati lehetőség, ami támogatná az építést. Munkáshotelek épülnek 
Kaposváron magánberuházásban, amelyek kiváló minőségűek. Amennyiben eldől, fogja 
tájékoztatni a testületet. A fürdő melletti szálloda építésével kapcsolatban elmondta, hogy 22 
milliárd forintba kerül, a fürdő átalakításával együtt. A feltételes közbeszerzésnek van nyertese 
a szállodaépítésre, a Virágfürdő átalakításának reméli, hogy lesz nyertese. Április 3. után majd 
kiderül mi lesz. Reménykedik benne, hogy nem lesz változás a mostani felelős miniszter 
személyében. Kevés férőhelyes szállóhelyek vannak Kaposváron, de olyan megítélése van a 
városnak, hogy fogadhat nagyobb rendezvényeket is. A nagy sportversenyeknek akadálya a 
szálláshely hiány. A taszári repülőtér elővásárlási jogával nem él a város, a leendő tulajdonossal 
napi kapcsolatban vannak. Jelenleg kármentesítés folyik az olajszennyezettség miatt, utána 
történhet ott bármi. Nem érinti a Life-ot az eladás, valószínűleg keresnek egy biztosabb helyett 
a központnak. Kettő cég biztosan részt vesz a tudományos ipari parkban. Négy üzemcsarnok 
kerül megépítésre és négy-öt kutatást végző cég fog ide bekerülni. A Németh István fasori 
kapubejáró azért van bent a költségvetésben, hogy ne kelljen egyirányú úton bemenni a 
mentőknek. Leegyeztették a kórházzal és a mentősökkel is az útvonalat, hogy ne legyen 
probléma.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila képviselő véleménye szerint jó hír a taszári és a szállodaépítéssel kapcsolatos 
információ is. Nagyon fontos cél a TOP 20 desztinációba kerülés Magyarországon, akkor 
sokkal több fejlesztésre lesz szüksége még a városnak. A fürdőfejlesztésben is támogatja a 
Polgármestert, mivel a környéken csak kisebb fürdők vannak. A taszári terület felének eladása 
ha jól értette megtörtént.  
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy a terület értékesítése megtörtént, de a 
szerződés nem lépett életbe, az elővásárlási jogosultak lemondása miatt még nem került 
átadásra a terület. Megkötötték a szerződést.  
 
Pintér Attila képviselő a terület értékesítése az ingatlan becsült értékének megfelelő lesz, lehet 
tudni, hogy mennyi lesz?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy 1 milliárd, 950 millió forintról szól az adásvételi 
szerződés.  
 
Pintér Attila képviselő az adrenalin tollal kapcsolatban elmondta, hogy mikor egy budapesti 
kisfiú meghalt ételallergia miatt, akkor az ezzel foglalkozó egyesület kezdeményezte 
országosan, és javasolta az önkormányzatoknak, hogy legyenek felszerelve ilyen életmentő 
tollakkal. Azt olvasta, hogy ezeknek a tollaknak a használatát az iskola személyzetének nagyon 
könnyen és gyorsan be lehet tanítani. Nem lát párhuzamot az allergiás reakciók és az 
agyhártyagyulladást megakadályozó védőoltás között. A kettő nincs összefüggésben. Azt 
gondolja, hogy amellett jó lenne, ha adrenalin tollat tudnának beszerezni az iskolákba. A 
szakemberek döntsék el, csak a város kezdeményezze. Megemlítette, hogy az önkormányzat 
honlapján minden szerződés fent van, de a Publimonttal kötött szerződést nem találta. Kíváncsi 
lenne a szerződésben található feltételekre. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő egy aktuális témával kezdte az orosz invázió miatt. 
Polgármester úr 2015-ben járt Kárpátalján és több millió forint támogatást vitt oda. Akkor a 
sajtó megkérdezte, hogy ez egyszeri akció volt-e, azt a választ adta, hogy aki itt járt, annak ide 
vissza kell jönni. Azzal a javaslattal élt, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
kimondottan élelmiszer és gyógyszer segítséget biztosítson Kaposvár. Kijevben már nincs 
üzemanyag és ezért az ellátás is akadozni fog. A módosító indítványával kapcsolatban 
elmondta, hogy még mindig nagyon magas a halálozási arány, minden negyedik teszt pozitívat 
mutat. A tegnapi szennyvízadatok alapján még mindig emelkedik az örökítő anyag vagy 
stagnál. A háziorvosok is kaptak teszteket. 2 millió forint a Polgármesteri Hivatal tesztelési 
költsége, ami 876 tesztet jelent. Változatlanul javasolja, hogy ne csak az önkormányzati 
intézményekben, hanem a lakosság ingyenes tesztelését is biztosítsák. Kérte, hogy támogassák 
az indítványokat.  
 
Szita Károly polgármester lezárta a napirendet. Zárszóként elmondta, hogy az orosz-ukrán 
konfliktusnak mi lesz a vége, azt csak a jó isten tudja. A 2015. évi kárpátaljai út óta ötször volt 
ott. Nem csupán segélycsomagot vittek oda, hanem óvodát is építettek. Jelentős összeggel 
járultak hozzá ehhez a Magyar Ökomenikus Szervezeten keresztül. Ha bármire szükségük van, 
szólni fognak, és segítenek. Megköszönte a hozzászólásokat, a Publimont szerződését pótolják. 
Kérte a képviselőket, hogy először Nadrai képviselő úr módosító indítványairól szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5433   Száma: 22.02.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványáról a testület az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20.00 16.67 
Nem 11 73.33 61.10 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5434   Száma: 22.02.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
17/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
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1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások 
bevétellel nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a 
Nyugdíjasháznál, a Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál, valamint a 
Kecelhegyi 72 db bérlakásnál hiányzó 8.220 e Ft összeget a bérlakás számlák 
céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A 
többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2021. 
december 31-ei egyenlege arányában történjen meg. 

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

 
2. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta  igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata részére 7.000 e Ft kölcsönt biztosít a TOP-6.9.1-16-
KA1-2020-00001 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű 
komplex programok Kaposváron projekt kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása érdekében a projekt ütemek támogatási összegeinek folyósításáig, 
legfeljebb 2022. december 31-ig.   

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

2022. december 31.  (a kölcsön visszafizetésére) 
 

4. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a 
Központi Óvodák között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 
munkamegosztási megállapodások módosítását jelen előterjesztés 1. számú 
függeléke szerint. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta  gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Bekesné Porczió Margit intézményvezető 
   Csabainé Kósz Erika intézményvezető 
   Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka intézményvezető 
   Hegedüs Mária Katalin intézményvezető 
   Rónai Ágota intézményvezető 
   Tavali Gabriella intézményvezető 
Határidő:  2022. február 28. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5435   Száma: 22.02.24/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a rendeletmódosításról a testület az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85.71 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 14.29 11.11 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 3/2022.(III.7.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító, 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----4 Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői 

munkakörének betöltéséről ----- 
 

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

 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Bereczki Dávid képviselő, innentől kezdve a 
testület 16 fővel folytatta munkáját.  
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a jelen levő pályázókat. Örömét fejezte ki, hogy több 
pályázat érkezett. Felkérte a pályázókat, hogy mondják el gondolataikat.  
 
dr. Dénesné dr. Orcsik Judit pályázó köszöntött minden jelenlevőt. Elmondta, hogy jogász, 
közgazdász, művelődésszervező, mediátor és családjogi szakjogász végzettséggel rendelkezik. 
Fontosnak tartja, hogy minden intézmény a jogszabályoknak megfelelően működjön. Olyan 
szemléletet szeretne bevinni a könyvtárba, hogy alapvető legyen a jogszabályok figyelése a 
jogi- és egyéb kockázatok elkerülése miatt. A mediátori tanulmányait hasznosítva szeretné a 
dolgozók közötti kommunikációt, konfliktusmegoldást segíteni. Ez véleménye szerint nagyon 
fontos, hogy hatékony munkavégzés történjen. A könyvtár fenntarthatóságát azért tartja 
fontosnak, mert az olvasási kultúra hanyatló tendenciát mutat. Szeretné a fiatalokat bevonzani 
a könyvtárba, mert később ők fogják az akkori fiataloknak megmutatni, hogy jó könyvtárba 
járni. Szeretne marketing ismereteket a könyvtár életébe bevinni, amely ezt szolgálná.   
 

-----Kérdések----- 



17 

 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte, hogy a pályázati kiírás egyik feltételéről, amelyik 
a „végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, 
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végezése, amelynek igazolása 
történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való 
részvétel igazolásával” beszéljen.  
 
dr. Dénesné dr. Orcsik Judit pályázó elmondta, hogy 2012. óta publikál a Komplex Kiadó 
Kft-n keresztül. Első körben az Ügyvédvilág c. lapban jelentek meg publikációi, később 
internetes lapokban: munkajog.hu, adojog.hu. A publikációkat átvette például a Kormány is 
tájékoztató füzeteiben, szakdolgozatokban is megtalálhatóak.   
 
Horváth Péter pályázó elmondta, hogy helyzeti előnyben van, mivel 5 éve a könyvtár 
igazgatója. Sok sikeres lépést tettek a jól működő könyvtár felé, de van még hová fejlődni. A 
terve az, hogy a megkezdett úton tovább haladjanak. A Minősített könyvtári cím pályázatra 
szeretné beadni anyagát, amelyre 2019-ben támogatást kaptak. Egyik feltétele volt a 
támogatásnak, hogy az idei évben pályázzanak a címre. Ezt a beadási határidőt elhalasztották 
2023-ra. Problémának tartja, hogy egymás munkaköreit a dolgozók nem ismerik. Öt olyan 
munkacsoportot hoztak létre, amelyben a könyvtár minden osztálya képviselteti magát. Ez 25 
főt jelent a 42 fős dolgozóból. Van olyan munkacsoport, ahol kell még javítani a munkán. A 
pandémia is több váratlan feladatot adott nekik. Véleménye szerint ez a kollektíva tud haladni 
egy megfelelő vezetés irányítása alatt. Megemlítette, hogy mint a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének Somogy Megyei Szervezetének elnöke vállalta a könyvtáros vándorgyűlés 
megszervezését Kaposvárra, amire elődeitől mindig azt hallotta, hogy össszehozza nem az 
intézményben dolgozókat, hanem a megyében dolgozó könyvtárosokat is. Kb. 800 vendéget 
megmozgató rendezvény lesz ez, ahol a későbbiekben hasznosítható együttműködések jöhetnek 
létre. A célja továbbra is, hogy a könyvtár kollektíváját egy összetartó közösségként vigye a 
célok felé.  
 
Pintér Attila képviselő megkérdezte, hogy az elmúlt pár hétben volt-e olyan, ami miatt 
elbizonytalanodott, hogy pályázzon. A következő pályázó anyagában olvasta, hogy nem kíván 
pályázni. Meggondolta magát vagy nem is tett korábban ilyen nyilatkozatot?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ugyanazt kérdezte, mint az előző pályázótól.  
 
Horváth Péter pályázó elmondta, hogy valóban tett ilyen kijelentést, hogy nem kíván pályázni. 
Elnézést is kért tőle, hogy mégis pályázik, mert tovább szeretné vinni azt a tevékenységet, amit 
elkezdett, amiről beszélt. Írásos publikációkat nem tud felmutatni, szakmai előadásokat tartott, 
az alapfokú könyvtáros tanfolyamon tartott előadásokat a könyvtárak működésének 
jogszabályairól és működésről. 
 
Rázsits Veronika pályázó elmondta, hogy Nagybajomból érkezett. Nem rémült meg, örült, 
hogy szoros szakmai versenyhelyzet alakulhat ki. A szervezetfejlesztésre és a szervezeti kultúra 
fejlesztésre szeretné a hangsúlyt helyezni, a könyvtárban felkészült munkatársak dolgoznak, a 
munkájuk összehangolását tartja kitűzött célnak rövid időn belül. Művelődésszervező is és a 
könyvtárnak a jövőben nemcsak könyvtárként, hanem közösségi térként kell működnie. Hisz 
benne, hogy mindig lesznek olvasók, viszont átalakult az olvasási kultúra, a könyvfogyasztási 
szokások. Szeretné bevezetni az e-book kölcsönzést is. A könyvtár más irányú megnyitása is 
tervei között szerepel.  
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dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte őt is, hogy a publikációs tevékenységéről beszéljen.  
 
Rázsits Veronika pályázó szakmai lapnak számító Somogy Megyei Könyvtámasz 
Magazinban írt egy cikket a kisvárosi könyvtárról, ahol jelenleg dolgozik. Újságszerkesztéssel 
foglalkozik a kisvárosban. Egy ifjúsági szervezetben is dolgozik, sok országos rendezvényen 
tartott előadásokat.  
 
Szita Károly polgármester egyetért abban, hogy a könyvtáros szakmai és a könyvtár fogalmai 
is fogalomként marad meg a fejükben, de a régi időket is figyelembe véve így már nem lehet 
működtetni őket. Ezek az intézmények, ha nem tudnak közösségi térként szolgálni, akkor nem 
fogják tudni kiszolgálni az évről évre csökkenő könyvtárba járó embert. Meg kell tartani, hogy 
a polcról leveszik a könyvet és kikölcsönzik vagy elolvassák. Ha nem tud közösségi térré 
alakulni egy ilyen intézmény, akkor önmagukat fogják szórakoztatni az ott dolgozók. Hogy 
képzeli ezt? 
 
Rázsits Veronika pályázó elmondta, hogy meg szeretné szólítani a helyi civil szervezeteket, 
az oktatási, nevelési intézményeket, hogy közösségi térként is vegyék igénybe a könyvtárat. 
Nagybajomban ez kiválóan működött, volt egy időszak, amikor nem volt művelődési ház, és 
mindenkit befogadott a könyvtárba. Ennek máig érzi jótékony hatását.  
 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő előterjesztőtől kérdezte, hogy a pályázati kiírásban az 
előzőekben felolvasott publikációkra vonatkozó pont a múzeumra vonatkozó pályázatban nincs 
bent. Miért? Még egy eltérést látott a két pályázat között: a könyvtárnál 5 év, a múzeumnál 3 
év vezetői gyakorlat szükséges. Mi ennek az oka?  
 
Szita Károly polgármester mindkét pályázati kiírást a képviselőtestület fogadta el. így. 
Kovács Kristóf kollegájával összehozza, és meg tudja vele beszélni. Mindhárom pályázat 
teljesítette a pályázati kiírás feltételeit. A szakmai bizottság véleménye alapján, amit a törvényi 
előírás alapján állítottak fel, Rázsits Veronika pályázatát támogatta. Kérte a képviselőket, hogy 
külön szavazzanak a pályázókról.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5436   Száma: 22.02.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit intézményvezetői pályázatáról a testület az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18.75 16.67 
Nem 3 18.75 16.67 
Tartózkodik 10 62.50 55.55 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5437   Száma: 22.02.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: Horváth Péter intézményvezetői pályázatáról a testület az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 2 13.33 11.11 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 12 80.00 66.66 
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 
 

#: 5438   Száma: 22.02.24/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: Rázsits Veronika intézményvezetői pályázatáról 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: 
 
18/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei Hatókörű 
Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig megbízza Rázsits Veronikát a Takáts Gyula 
Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakör ellátásával. 
Munkabére bruttó 500 eFt. 
  
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő: 2022. március 15. (közlésre) 

2022. március 31. (a munkaszerződés elkészítésére) 
 
 
Szita Károly polgármester megállapította, hogy a könyvtár igazgatói pályázatát Rázsits 
Veronika nyerte el. Azt kérte, hogy amit a pályázatában leírt mindig figyelemmel fogja kísérni. 
Megragadta, hogy szakított azzal, ami a régi könyvtárat jelentett, keressen kollegákat arra, ami 
az elképzelése. Egyeztessen Horváth Péterrel az eddigi munkájáról.  
 
 
 
-----5 Előterjesztés a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői 

munkakörének betöltéséről ----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester örül, hogy beadta pályázatát dr. Ábrahám Levente jelenlegi 
igazgató. Kérte, hogy szóljon pár szót. 
 
dr. Ábrahám Levente pályázó elmondta, hogy a 2022-2027. vezetői ciklusra a pályázatát egy 
stratégiai tervvel adta be. Ennek a címe, hogy Metamorfózis a közjónak. Ennek a jelentése az 
ő szemében az, hogy a metamorfózis egy teljes átalakulást jelent. Ez egy görög szó. A múzeum 
egy olyan időszak előtt áll, ami talán az elmúlt száz évben még nem volt. Olyan infrastrukturális 
változások lesznek az elkövetkezendő években, ami meghatározza, hogy milyen lesz egy 
modern múzeum a városnak. A közjónak azt jelenti, hogy a múzeum olyan értékrendet követő 
közgyűjtemény, amely nyitott, a köz szolgálatában áll és ezt akkor fogja tudni a legjobban 
megvalósítani, ha az infrastrukturális feltételek rendelkezésre fognak állni, és olyan közösségi 
terek alakulnak ki, ahol teljes mértékben szolgáltatják a múzeumpedagógiával, a 
turizmusfejlesztéssel azt a kaposvári értékrendet, amely Kaposvár városának is van. A 
programjában számtalan célt határozott meg, ezek közül kiemelte azt, amely talán a 
legfontosabb, hogy a Rippl-Rónai Múzeum az elkövetkezendő időben az év múzeuma. Ennek 
a címnek az elnyerése egy nagyon komplex értékelési rendszeren keresztül valósul meg. Ebben 
benne foglaltatik mindazon küldetés, ami egy múzeum feladata, hogy állandó és időszakos 
kiállításokkal tárja kultúrkincseit a nagyközönség elé. Az eddigi programokat is sokkal 
magasabb szinten tudják végezni az új programban. A múzeum egy tudományos, kulturális, 
művészeti célokat szolgáló intézmény. Szeretné, ha olyan programokat adna az intézmény a 
jövőben, ami élményekben gazdag és sok látogatót vonz.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila képviselő a „pókháló” diagram, ami a múzeum erőforrásait veszi számba, és azt, 
hogy a munkatársak hogyan vélekednek ezeknek a jelentőségéről. Mit remél, hogy az 
elkövetkezendő időszakban hogyan tudja elérni azokat a célokat, amit szeretne, ha nem áll 
rendelkezésére az erőforrás, például a finanszírozásban, a bevételekben? Számos olyan célt 
fogalmazott meg, ami azokat a célokat veszélyezteti, amiket kitűzött.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a Róma villa kapcsán kérdezte, hogy technikai 
feltételekben is lesz-e valami javulás? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a múzeumnak nagyon sok különálló épülete van. 
A Vaszary-házat és a kályhagyűjtemény elég elhanyagolt állapotban van. A két kiállítást 
szerinte élővé kellene tenni. Szentjakabon már évek óta készülget a felújítás, fontosnak tartja, 
hogy közösségi tér legyen. Mik az elképzelései a leírtakon túl? 
 
dr. Ábrahám Levente pályázó a múzeum stratériai feladatai között és a lehetőségei között 
egyetlen egy dolgot említett meg. 1914-ben, amikor elhatározták és elkészültek a tervek, hogy 
a múzeum egy új épületet kapjon, a világháború meghiúsította. A mai nap folyamán megnyitott 
néhány oldalt és látta, hogy ismét hasonló helyzet van Euróban. Bízik benne, hogy ott, ahol a 
múzsák énekelnek, amire az egész programot építette meg fog valósulni. A kollegák 
elszántsága, kitartó munkája biztosíthatja azt, hogy ez egy jól működő intézmény lehet. Olyan 
munkatársakkal dolgozhat együtt, akik magas színvonalon végzik munkájukat. Vannak 
buktatók is. Szentjakabon először egy műemléki felújításnak kell megtörténnie. Ebben nagy 
szerepe van a városnak, az uniós forrásnak. Ígérte azt, hogy vissza fognak térni a Kaposvári 
Nyári Esték, élettel fogják megtölteni a bencés apátságot és romkertet. Tervet készítettek már 
erre, úgy képzeli a működtetését, ahogyan a Deseda látogatóközpont működtetését. Kaposvár 
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egy nagyon fiatal város, a vár maradványainak egy része feltárásra került. A Vaszary-ház 
gyűjteménye nem olyan gazdag, mint a Rippl-Rónai gyűjteménye. Nem lehet 6 képből jó 
kiállítást rendezni. A múzeum feladata az is, hogy a lokálpatrióta gyűjteményt is kiszolgálja. A 
Steiner-gyűjtemény működtetése időszakos, de a miénk. Az, ami a miénk be kell mutatni. 
Pontosan ezt teszik a Vaszary-ház esetében. A Róma villa infrastrukturális helyzete kiváló, a 
kiállítása korszerű, mutatja az is, hogy elnyerte a kiállítás „Az Év Kiállítása” címet. Szeretné a 
fiatalokat is megszólítani, mert az idősebbek érzékenyebbek a kiállításokra. Olyan elképzelése 
van, hogy oda szükséges lesz egy beruházás, ahol kialakulhat egy múzeumpedagógiai 
foglalkoztató terem, amelyek a fiatalokat is érdekelné. Ezt az anyagi lehetőségek függvényében 
szeretné megvalósítani.  
 

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

Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a szakmai bizottság 4-0 
arányban támogatta igazgató úr kinevezését. Megjegyezte, hogy 20 éve ugyanarról beszélnek, 
annak ellenére, hogy nagyra becsüli a munkát, amit végeznek. Az látszik, hogy a „csontokért” 
nem mennek be a múzeumban. Kérte, hogy a pályázatban leírtak alapján legyen minden 
közösségi tér. Valami olyat találjanak ki, ami a múzeumokat is közösségi térré teszi, nem 
csupán kiállító térré. Ezt javasolta. Van egy-két kiállítás, amit nagyon sokan látogatnak, de nem 
mindegyik. Forrást ad arra, hogy közösségi teret csináljanak a múzeumból. „Az Év Múzeuma” 
cím elérésére minden támogatást megad.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5439   Száma: 22.02.24/5/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: dr. Ábrahám Levente intézményvezetői pályázatáról a testület 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: 
 
19/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott: 
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2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig megbízza dr. Ábrahám Leventét a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátásával. 
Munkabére bruttó 683.880,-Ft 
 
A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a miniszter egyetértésének megérkezését 
követően a Jegyzőn keresztül gondoskodjon a munkaszerződés elkészítéséről. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2022. március 15. (közlésre, illetve a minisztériumi hozzájárulás 

megkérésére) 
2022. március 31. (a munkaszerződés elkészítésére) 

 
 

-----6 Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy 5 millió forintról 10 millió forintra 
emelnék fel az értékhatárt. Képviselő úrnak bizottsági ülésen feltett kérdésére válaszolva 46 
döntés született még az 5 milliós értékhatáron és 26 esetben döntött a bizottság. Ha felemelik 
az értékhatárt, akkor a bizottsági üléseket felére lehetne csökkenteni, ami hatékonyabbá tenné 
a munkát.  

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

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a módosító indítványát ezért adta be. 
Az átláthatóság miatt javasolta. Megoldható az is, hogy az átruházott hatásköri döntéseknél 
legyen meg. Változatlanul fenntartja módosító indítványát.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5440   Száma: 22.02.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József módosító indítványáról a testület az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18.75 16.67 
Nem 12 75.00 66.66 
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 
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Szavazás eredménye 

 
#: 5441   Száma: 22.02.24/6/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.67 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 4/2022.(III.7.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet 

megalkotásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez a hűségjutalom. Az elmúlt év októberétől azon 
gondolkodott, hogy ha azokban az ágazatokban, ahol nem kapnak az eltöltött munkaidő után 
elismerést, valamilyen megbecsülést kellene adni.  
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a többi ágazatban, ami kimaradt, 
ugyenezek az időszakok szerepelnek-e és azoknak az összege mennyi?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy már mérik fel a kollégák. A kérdésre 
a válasz igen, csak meg kell tudnia hogyan is állnak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványát ismertette, melynek lényege az, 
hogy mivel rendeletalkotásról van szó, kodifikációs technikaként fix összegeket szerepeltetni 
azt jelenti, hogy ha az értékét meg akarják őrizni ezeknek az összegeknek, akkor az infláció 
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miatt jövőre hozhatják vissza. Aki olvasta a módosító indítványát, az láthatta mit jelent a 
hűségpénz. Nagyon jó ötletnek tartja és meg is fogja szavazni a polgármester javaslatát is. Ő a 
javaslatában havi bontásban javasolta ezt meghatározni és más jogviszonyban levő mértéket 
javasolt. Van egy kiegészítő határozati javaslata is, hogy nem csupán pénzzel lehet kifejezni a 
hűséget, hanem ennek széles sprektuma van. Ha polgármester úr is támogatja, akkor lehetőség 
van a mérések után foglalkozni vele, hogy ezen a hűségpénzen kívül milyen lehetőségek 
lehetnek. 
 
Torma János tanácsnok megerősítette, hogy mennyire fontos a városnak a szociális ellátó 
rendszer. Örül, hogy eljutottak addig, hogy hűségjutalom formájában az itt dolgozó szociális 
munkásokat is el lehet ismerni béren kívüli juttatással.  
 
Szita Károly polgármester lezárta a napirendet és remélte, hogy elindulnak egy úton és sokáig 
tudnak menni rajta, széles körben tudják ezt az utat járni. Kérte a képviselőket, hogy először a 
módosító indítványokra szavazzanak.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5442   Száma: 22.02.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József rendelet tervezetre vonatkozó módosító indítványáról 
a testület 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5443   Száma: 22.02.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József határozati javaslatra vonatkozó módosító 
indítványáról a testület 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: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5444   Száma: 22.02.24/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet tervezetről 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2022.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 
rendeletet, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----8 Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5445   Száma: 22.02.24/8/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület 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: 
 
 
20/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közterület rendeltetésétől 
eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendeletet nem 
módosítja. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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-----9 Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5446   Száma: 22.02.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület 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: 
 
21/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 

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

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005. (XII. 14.) számú határozattal 
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M23/2021-OTÉK” 
jelű módosítás kapcsán: 

a) a belterületi határvonal - Szent István utca – 6128/2 hrsz alatti közút által határolt 
tömb vonatkozásában a határozat 1. melléklete szerinti -; 

b) a Kaposvár, 0553/22 hrsz. alatti ingatlant érintő területfelhasználás módosítása 
vonatkozásában a határozat 2. melléklete szerinti-; 

c) a Berkenye utca – Diófa utca – belterületi határvonal – Egyenesi út által határolt 
tömb vonatkozásában a határozat 3. melléklete szerinti-;. 
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d) a vasúti vágány – Kapos folyó – 9327 hrsz alatti árok által határolt tömb 
vonatkozásában a határozat 4. melléklete szerinti-; 

e) a vasúti vágány – Vár utca – Áchim A. utca által határolt tömb vonatkozásában 
a határozat 5. melléklete szerinti-; 

f) a Raktár utca – 017/2 hrsz és 054/2 hrz alatti árok - 61 főút – fonyódi vasútvonal 
által határolt tömb vonatkozásában a határozat 6. melléklete szerinti -; 

g) a 61. számú főút – Guba S. utca – Toponári út – Kemping utca - 0483 hrsz alatti 
közút által határolt tömb vonatkozásában a határozat 7. melléklete szerinti-; 

h) a Fő utca - Kertalja utca – Kisgáti utca - Blaha Lujza utca – Damjanich utca – 
Virág utca által határolt tömb vonatkozásában a határozat 8. melléklete szerinti-
; 

i) az Árpád utca – Guba S. utca – Jászai M. utca – Rege utca – Kós Károly utca – 
Álmos vezér utca – Előd vezér utca - Ond vezér utca által határolt tömb 
vonatkozásában a határozat 9. melléklete szerinti tartalommal módosítja;  

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

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

szerkezetben történő feldolgozását. 
 

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

 
3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M23/2021-OTÉK” jelű módosítás 

kapcsán az Állami Főépítész SO/08/00056-4/2022. számú záró szakmai véleményét 
elfogadja. 

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

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

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását: 
 

a)  a Deseda árok – tervezett északi harántoló út – Dr. Guba S. utca – Árpád utca által 
határolt tömb vonatkozásában a Kisgáti városrész északi irányú lakóterületi 
bővítése érdekében. A módosítási eljárásba eseti partnerként az érintett 
ingatlantulajdonosokat vonja be; 

 
b) a Szigetvár - Kaposvár kerékpárút megvalósulása érdekében a belterületi kerékpárút 

nyomvonal módosítását érintően. A módosítási eljárás során eseti partnerként az 
érintett ingatlantulajdonosokat és tervezőt vonja be; 

c) a Somhegyi u. – belterületi határvonal – Nádasdi utca – közigazgatási határvonal 
által határolt tömb vonatkozásában az inert hulladéklerakó területének bővítése 
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érdekében. A módosításba eseti partnerként a Kaposvári Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-t vonja be; 

d) a Bartók B. u. – Géza utca – 7846 hrsz alatti közút által határolt tömb 
vonatkozásában a Balázs János utca szabályozási vonalának és csatlakozó 
kisvárosi lakóterület építési környezetének felülvizsgálata tekintetében. A 
módosítási eljárásba eseti partnerként az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be; 

 
e) a Lonkai út szabályozási vonalának felülvizsgálata vonatkozásában a Csalogány 

utca és Munkácsy M. utca közötti szakaszt érintően; A módosítási eljárásba eseti 
partnerként az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be; 

 
f) A TOP-6.1.1-16KA1-2017-0001 Füredi út iparterület infrastruktúra fejlesztése 

projekt kapcsán megvalósult közúti csomópont, járda és telephelyet feltáró út 
tulajdonjogi rendezése érdekében a szabályzási vonalat érintően a kezelői 
lehatárolási terv szerint; A módosítási eljárásba eseti partner nem kerül bevonásra; 

 
g) A Kaposvár, 5727/17 hrsz alatti, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 

részterületét érintően a területfelhasználás vonatkozásában; A módosítási eljárásba 
eseti partner nem kerül bevonásra; 

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

 
5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 105/2021. (XI.24.) 

önkormányzati határozat 5/b. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a 

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását: 
 

b) a Kaposvár, 5374/32 hrsz alatti ingatlan, Geip-E építési övezetének szabályozási 
környezeti felülvizsgálata és építési használatra vonatkozó határértékek 
módosítása tekintetében. Az érintett ingatlant kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. A módosítási eljárás során eseti partnerként a Kaposvári 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-t vonja be. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:  2022. június 30.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
Határidő:  azonnal 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5447   Száma: 22.02.24/9/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelmódosításról 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 a 6/2022.(III.7.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----10 Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az élelmezési díjakról van szó, amit nem emelhetnek, 
a rezsiköltségek 7%-os emelésére tett javaslatot március 1-től, július 1-től pedig 8%-os emelést 
javasolt, ami a szolgáltatást igénybe vevők részére nem jelenik meg, az önkormányzat terhe 
lesz.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 
Torma János tanácsnok kérte, hogy minőségi és mennyiségi romlást ne jelentsen az étkezési 
díjak emelésének tilalma. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5448   Száma: 22.02.24/10/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület 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: 
 
22/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és 

szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 
Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2022. március 1. (határozat közlése) 

 
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltséget a 

bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, középiskolai és szociális étkezéshez 
kapcsolódóan 2022. március 1-től 7,0 %-os mértékkel, 2022. július 1-től további 8,0 %-os 
mértékkel megemeli. 
 
Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2022. március 1. (határozat közlése) 

 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltség emeléséhez 

szükséges többletköltség fedezetére a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
2022. évben 25.484 eFt előirányzatot biztosít az Önkormányzat költségvetésének 
céltartalékában erre a célra elkülönített keret terhére. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2022. április 30. 
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-----11 Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztés tartalmazza, hogy rendkívüli testületi 
ülés kötelező összehívását érintő eltérő gyakorlatot tárt fel a Kormányhivatal. Ezt nem 
tartalmazza az előterjesztés. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében miért nem kapták 
meg a képviselők? Mi az oka, hogy 2020. szeptemberi Közgyűlés után szakítva a 30 éves 
önkormányzati gyakorlattal a képviselő nem kapja meg írásban az írásban benyújtott 
interpellációra, kérdésre a választ? 
A Közgyűlés nyilvánosságának biztosítása érdekében az országgyűléshez és más 
önkormányzatokhoz hasonlóan az írásban benyújtott interpellációk és kérdések, valamint 
azokra adott írásbeli válasz ezen önkormányzati ciklusra vonatkozóan mikor lesz közzétéve az 
előterjesztésekkel együtt? Az indokolatlanul rendkívüli üléseken megtárgyalt előterjesztések 
esetében érkezett-e a törvényességi felügyeletre kötelezett szervektől bármilyen észrevétel?  A 
veszélyhelyzet során többször kezdeményezte, hogy a zárt ülési anyagok hozzáférhetőségének 
megfelelően a zárt ülési jegyzőkönyvek is álljanak a képviselők rendelkezésére. Mikor pótolják 
ezt a hiányosságot? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy Miniszterelnökség vizsgálatát a 
Kormányhivatal kapta meg, nem az önkormányzat. Az összes önkormányzatra vonatkozott a 
vizsgálati anyag. Az interpellációs válaszok írásban elküldéséről az SZMSZ nem rendelkezik, 
csak szóban kell válaszolni. Aki szeretné hallani az interpellációt a Kapos TV közvetítéséből 
láthatja, aki olvasni szeretné, az a jegyzőkönyvben olvashatja. Törvényességi felülvizsgálati 
megkeresés nem érkezett az önkormányzathoz. A zárt ülésre vonatkozó jegyzőkönyveket 
minden képviselő megtekintheti a Hivatalban.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő fontosnak tartja a rendkívüli ülések szabályozását az 
önkormányzati törvény és az Alaptörvény szabályozásának megfelelően történjen.  Ezért van a 
halaszthatatlan jogalapot, külön indokolást tartalmazó összehívás, ami szerepel több módosítási 
részben is. A január 27-i közgyűlés az SZMSZ 24. § (4) bekezdésére való hivatkozással nem 
vette napirendjére az előterjesztését, mert jegyző úr általi törvényességi áttekintésére nem volt 
elegendő idő az egy nap. Ma azért nem tárgyalják most, mert már egyszer beadta az 
előterjesztést.  
A rendkívüli ülések közjogi érvénytelenségét okozó összehívása, a nyilvánosság kizárásának 
következményeivel foglalkozott a 2022. januári közgyűlésen napirend utáni hozzászólásában. 
Javaslatot tett, hogy ne legyen egy gumiszabály, és hogy jegyző úrnak is legyen zsinórmértéke, 
a képviselőtestületi ülés előtti nap 12 óráig amit megküldtek, azt tárgyalhatják, amit azután 
adtak be, arról nyilatkozzon a jegyző, hogy a törvényeknek megfelel.  
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Szita Károly polgármester felkérte jegyző urat a zárszóra.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy nem javasolja a módosító indítvány elfogadását, 
mivel a módosító indítvány több szakasza is ellentétes a Mötv rendelkezésével. Az 
önkormányzati törvény 44.§-a rendelkezik a közgyűlés összehívásáról. A módosító indítvány 
szerint halaszthatatlan jogalapot tartalmazó indítvánnyal lehetne megtenni. Ilyen rendelkezést 
nem tartalmaz a törvény. Szükség szerint tarthat közgyűlést a képviselőtestület és a 
polgármesternek joga van arra, hogy eldöntse azt, hogy szükséges-e a képviselőtestület 
összehívása vagy sem. Ha egyszer már napirendre lett tűzve egy előterjesztés, megtárgyalta, 
elutasító döntés született, utána változatlan tartalommal újra a képviselőtestület elé terjesztik az 
előterjesztést, a képviselőtestületnek minden joga megvan arra, hogy ne tűzze napirendre azt. 
Véleménye szerint nem korlátozható a polgármesternek azon joga, hogy mikor hívja össze a 
közgyűlést. Indokolatlannak tartja az eddigi szabály megváltoztatását az előterjesztés 
benyújtásának határidejére. Ez a határidő ellehetetleníti a hivatal munkáját, úgyhogy ezt 
semmiképpen sem javasolja. A bizottsági díjakra vonatkozó módosítás szintén törvényellenes.   
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5449   Száma: 22.02.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványairól a testület az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18.75 16.67 
Nem 13 81.25 72.22 
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 
 

#: 5450   Száma: 22.02.24/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2022.(II.28) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----12 Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról ----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy struktúrát rendeznek át. A Műszaki Igazgatóságból 
betagozódott, önálló irodaként működő Környezetfejlesztési Iroda fog létrejönni. Átrendezték 
az eddigi rendszereket is, továbbra is Szirják Imréné lesz az igazgatója. Kovács Katalin igazgató 
asszonytól nem kell elköszönni, de másik munkát vállalt, ami a Tudományos és Innovációs 
Ipari Park koordinálása. Saját Kft. létrehozása a cél, aminek 25%-os tulajdonosa lesz az 
önkormányzat, amit rendkívüli ülésen kíván a Közgyűlés elé terjeszteni.  
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila képviselő két igazgatóság összeolvadásáról van szó. Hét fő leépítését jelenti ez, 
ebből öt fő leépítése teljesen indokolt, mert az Elena program keretén belül dolgoztak, a további 
kettő fő leépítése egy mondattal van indokolva. Véleménye szerint megint intenzív pályázati 
időszak előtt áll az önkormányzat. Kérdése az volt, hogy indokolt-e ennek a két főnek a 
leépítése? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem lesz elbocsájtva senki, üres álláshelyeket 
szüntettek meg.  
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-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila képviselő elmondta, hogy ha valóban üres álláshelyről van szó, akkor miért 
nem lett beleírva az előterjesztésbe?  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5451   Száma: 22.02.24/12/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:09  
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: 
 
 
23/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
2022. március 1. napjával jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2022. március 1. 
 
 

-----13 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2022. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem emelhetnek árakat.  
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy mi az oka, hogy a jövőben a 
tagvállalatok döntenek a díjakról?  
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Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy ő mondta. Elvárják tőlük, hogy 
eredménnyel működjenek. Nem politikai döntés. Ha valamilyen kedvezményt akar adni az 
önkormányzat, akkor fizessék meg.  
 
Pintér Attila képviselő a hivatkozott 4 és 12 határozati pontok között nyitvatartási rend is van. 
Az is hatályon kívül lesz helyezve?  
 
Szita Károly polgármester igen, az az ottani igazgatónak a dolga.  
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5452   Száma: 22.02.24/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
24/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező, a 28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat 1. pontjával megállapított 
nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények minimális bérleti díját 2022. 
március 1. napjától nem módosítja. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:           2022. február 24. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 28/2020.(II.27.) 

önkormányzati határozat 4. – 12. pontjait hatályon kívül helyezi. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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-----14 Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 alapterületű 

bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5453   Száma: 22.02.24/14/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület 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: 
 
25/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a K&H Bank Zrt., mint bérlő a 
Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 364,32 m2 szám alatti bérleményben elvégzett értéknövelő 
beruházás számlákkal igazolt nettó 3.590.098, Ft költség 75 %-a, nettó 2.692.574, 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 
3.590.098, Ft összegű beruházás, eszközök, anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A 
bérleti díjba történő beszámítás kezdő időpontja 2021. november 01. napja. Amennyiben a bérlő 
bérleti jogviszonya a 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. március 11. (bérlő értesítése) 
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-----15 Előterjesztés az INDIT Közalapítvány által használt Kaposvár, Béke u. 47. szám 

alatti helyiségcsoport felújításának idejére cserehelyiség biztosításáról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Béke u-i ingatlant kívánja felújítani, a 
Nemzetőrsorba költöznek átmeneti jelleggel.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5454   Száma: 22.02.24/15/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:25  
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: 
 
26/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke u. 47. 

szám alatti, az INDIT Közalapítvány által használt ingatlanrész Országos Kórházi 
Főigazgatóság által nyert pályázati forrás terhére történő felújítási munkálatok idejére, 
2022. február 1-től várhatóan 2022. augusztus 31-ig a Közalapítvány számára a Kaposvár, 
Nemzetőr sor 8-9. szám alatti 103 m2 alapterületű helyiségcsoport térítésmentes használatát 
biztosítja. A rezsiköltségek a Közalapítványt terhelik.  
 

Felelős:                      Szita Károly polgármester  
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:                    2022. február 24.  
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az EFOP-2.2.0-16-2016-

00008 azonosítószámú pályázat kapcsán 2018. november 14. napján létrejött  
megállapodást a 2021. január 1. napjától jogutód Országos Kórházi Főigazgatósággal 
hatályában fenntartja.  

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester  
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:                    2022. február 24. 
 

-----16 Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5455   Száma: 22.02.24/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:25  
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: 
 
27/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
az alábbi személyeket választotta meg: 
 

1 Ács-Kocsis Fanni 

2 Ács-Kocsis Zsófia 
3 Ács-Kurucz Klára Ildikó 
4 Ácsné Szöllőssy Krisztina  
5 Ágoston István Jánosné 
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6 Ambrus Angéla 
7 Bakos Ferenc  

8 Bakosné Nagy Éva  

9 Balázsi Borbála 

10 Balázsné Kis Mária Anna 
11 Bali Tiborné  
12 Balog Józsefné 
13 Balogh Johanna 
14 Balogh Mária Erzsébet  
15 Balogh Nádja  
16 Bank Edit 
17 Barcza Csilla Mária 
18 Barna Márk 
19 Bekő Lászlóné 
20 Bendéné György Erika 
21 Berta Erika Judit 
22 Bertalanné Bogdán Réka  
23 Bicsár Józsefné 
24 Bíró Katinka Nóra  
25 Bíró Zoltán 
26 Bogdán István  
27 Bogdánné Szabol Eszter 
28 Bognár Erik 
29 Bognár Istvánné 
30 Bors Erzsébet 
31 Boti Tibor 
32 Böröczi Antal Lászlóné 
33 Brolly Tivadarné 
34 Budainé Olti Magdolna Éva 
35 Büki-Papp Mariann 
36 Czakó Attila 
37 Cziráki Csilla 
38 Cser László 
39 Cser Péter 
40 Csima Zsófia 
41 Csoma Lilla 

42 Csongrádi Imréné 

43 Csongrádiné Horváth Ibolya 
44 Csorba Józsefné 
45 Dakos László 
46 Decsi Gáborné 
47 Deli Szidónia Eleonóra 
48 Deresné Hermann Zsuzsanna 
49 Dévald László 
50 Dobos Zsolt 
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51 Dobosné Tóth Csilla 
52 dr. Ágoston Anita 
53 dr. Balogh Szabolcs 
54 dr. Barsiné Gelencsér Andrea 
55 dr. Bércziné Meireisz Éva 
56 dr. Fazekas István 
57 dr. Fazekas Istvánné 
58 dr. Fömötör Ferencné 
59 dr. Mateevicsné Debity Erzsébet Ibolya 
60 dr. Panduricsné Tihanyi Zsófia 
61 dr. Ureczky József 
62 Drahos Györgyi 
63 Ducsai András 
64 Ducsai Gabriella 
65 Dunai Anikó 
66 Egri Anna 
67 Eperiné Bán Anita 
68 Erdő Zoltánné  
69 Faragó Sándorné  
70 Farkas Ágota 
71 Farkas Alíz 
72 Farkas Andrea 
73 Farkas Gábor Szabolcs 
74 Farkasné Patkó Eszter Mária  
75 Fehérváry Ágnes Márta 
76 Figura István 
77 Fodor János 
78 Gadár Ferenc László 
79 Galáczné Ország Marianna 
80 Gárdos Éva 
81 Gaus Michael Dániel 
82 Gaus Róbert 
83 Gelencsér Gábor 
84 Gelencsérné Tallián Éva 
85 Gosztola Renáta 
86 Gróf Béláné 
87 Gulyás Lászlóné 
88 Gyönyörű Attila  
89 Győr Tiborné 
90 Györfi Attila 
91 Győrfi Katalin 
92 Györfi Krisztina 
93 Halász Gergely 
94 Harangozó Gyuláné  
95 Haraszti Tiborné 
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96 Hartner-Kalota Adrienn  
97 Hernesz Ivett Bernadett 
98 Hódy László  
99 Hoffman Attila 

100 Horog Andrea 
101 Horváth Csilla 
102 Horváth Dóra 
103 Horváth Ferencné 
104 Horváth Gergő  
105 Horváth Ildikó 
106 Horváth Ilona Katalin  
107 Horváth István 
108 Horváth Istvánné 
109 Horváth Józsefné  
110 Horváth Lajosné 
111 Horváth László  
112 Horváth Margit Ilona 
113 Horváth Melinda 
114 Horváth Virág Barbara 
115 Horváth-Pacsirta Dezsőné 
116 Hrankai Máté 
117 Huszár Katalin 
118 Huszár Petra 
119 Husztikné Péntek Renáta 
120 Ilisics József 
121 Illés Krisztina 
122 Iváncsikné Kálmán Éva  
123 Ivánfi Csabáné 
124 Jakusovszki Dorina 
125 Jani Bálint 
126 Jani Gábor 
127 Jegenyés Balázs 
128 Jovánczai Beáta 
129 Juhász Péter Árpád 
130 Jurasits Erika 
131 Kaiserné Bende Valéria Éva 
132 Kalányos-Kis Józsefné 
133 Kalota Gyuláné 
134 Kalóz Noémi 
135 Kampf Péter  
136 Kampf Richárd 
137 Kardos Péterné 
138 Kardosné Juhász Orsolya Marianna 
139 Katona Réka 
140 Katonáné Simon Teodóra 
141 Keresztes József Jenőné  
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142 Keresztes Zsolt 
143 Kertész Ottó 
144 Király Mária Magdolna 
145 Kirner Erzsébet Kornélia 
146 Kis Istvánné 
147 Kiss Józsefné 
148 Kiss Józsefné 
149 Kiss Máté  
150 Kiss Xénia 
151 Koczor Andrásné 
152 Kocsi Zsuzsanna 
153 Kolecsányi Mihály 
154 Kollárné Zsír Mária  
155 Konczlik Zoltán Attila 
156 Kontra Karolina 
157 Kopházi Judit Éva 
158 Kovács Anette 
159 Kovács Antal 
160 Kovács Boglárka 
161 Kovács Dániel  
162 Kovács Eszter Bernadett 
163 Kovács Gézáné 
164 Kovács Júlia 
165 Kovács Katalin 
166 Kovács Rózsa  
167 Kőrösiné Deák Ilona Gyöngyi 
168 Krámli Rita Tünde 
169 Kulcsárné Galetics Ibolya 
170 Kulcsárné Zóka Ibolya  
171 Kun Tibor Bertalanné 
172 Kurucz Ida 
173 Leukó Kornél Péterné 
174 Lóki Ferenc Zoltánné 
175 Lokodiné Csikós Margit 
176 Lottiné Varga Beáta 

177 Lőrincz Laura Zsuzsanna 

178 Lugosvölgyi Bence 
179 Lukács Mária Valéria 
180 Magyar Ildikó 
181 Magyarfi Angelika 
182 Makrayné Nadrai Mária Katalin 
183 Marcsingó Józsefné 
184 Margittay Krisztián 
185 Margittay Tünde  
186 Márki Attila 
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187 Márki Attiláné  
188 Marosvölgyiné Ábrahám Henrietta 
189 Martin Nicholas Anthnony 
190 Matáncsi Éva  
191 Matejdesz Györgyné 
192 Mátyásné Dóra Tünde 
193 Mátyók Ilona 
194 Máyerné Bocska Ágnes 
195 Medgyesi Irén Mária 
196 Mészárosné Benedek Rózsa 
197 Mészárosné Vasanda Mária 
198 Mike Gábor  
199 Molik Edit Zsuzsanna 
200 Molik Mária  
201 Molnár András László  
202 Molnár Ildikó 
203 Moór Sándor 
204 Müllerné Bene Katalin 
205 Nagy Beáta 
206 Nagy Bernadett 
207 Nagy Brigitta 
208 Nagy Etelka 
209 Nagy Katalin 
210 Nagy Lajos 
211 Nagy László 
212 Nagy Lászlóné 
213 Nagy Nándor Lajos 
214 Nagy Róbert 
215 Nagy Roland 
216 Nagy Vivien 
217 Nagyhegyesi Judit 
218 Nagyné Bohár Bernadett 
219 Nagyné Kiss Magdolna 
220 Nagyné Látos Mária 
221 Nagyné Major Katalin Mária 
222 Nagyné Sleinicz Gyöngyi 
223 Navratilné Takács Gabriella 
224 Németh Ágnes Erzsébet  
225 Németh Nikoletta 
226 Németh Zoltánné 
227 Neubauer Dominika 
228 Nógrádiné Pócs Lujza 
229 Novák Lászlóné 
230 Oláh Gyula 
231 Ördög Csongor 
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232 Ördögné Kocsis Tóünde Márta 
233 Pálinkásné Kontra Ildikó 
234 Papné Tápai Anna Mária 
235 Papp János 
236 Papp Lajosné 
237 Pappné Elek Anikó  
238 Pécsi Nóra 
239 Pelőcz Renáta 
240 Pencz Mónika Rita 
241 Pencz Patrik 
242 Peresáné Szente Piroska  
243 Péter Zoltánné 
244 Philipp Györgyi 
245 Polacsek Mária 
246 Pozsár Mónika 
247 Radicsné Horváth Aliz 
248 Riczlerné Varga Ilona 
249 Roznik Valéria Mária 
250 Rubint Bence 
251 Ruchárd Mária 
252 Schifferer Edina 
253 Schmidtné Bakó Tünde 
254 Schrenk András János 
255 Semsi János 
256 Simon Bianka 
257 Simon Csilla 
258 Simon Edit Éva 
259 Simonné Filipovics Gizella 
260 Sipos Rudolfné 
261 Siposné Bárány Mónika  
262 Skrinyár Jánosné  
263 Somogyi Anita 
264 Sovány Józsefné 
265 Stagl Norbert 
266 Staglné Nagyfi Valéria Erzsébet 
267 Stark Erika 
268 Stirling Anna Krisztina 
269 Strángli Szandra Letícia 
270 Sümegi Róbert 
271 Szabó Bernadett 
272 Szabó Jánosné 
273 Szabó József 
274 Szabó Józsefné 
275 Szabó Tamás Lajos 
276 Szabóné Fodor Edit 
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277 Szabóné Kovács Gabriella 
278 Szabóné Vass Éva Marietta  
279 Szarka Lívia 
280 Szedlák Attiláné 
281 Székely Jánosné 
282 Szekeres Mónika Szilvia 
283 Szekeresné Horváth Tünde 
284 Széles Péter 
285 Szemes Mária 
286 Szentgyörgyi Katalin Margit 
287 Szentgyörgyvári Nóra Annamária 
288 Szentmártoniné Bárándi Mónika 
289 Szigecsán Roland Krisztofer 
290 Szigethy Marianna 
291 Szigetiné Kispéter Katalin 
292 Szilágyi Nikolett 
293 Szilágyi-Novák Nóra 
294 Szőkéné Varga Ilona 
295 Szulimánné Horváth Ildikó Katalin 
296 Szulmanné Kovács Orsolya 
297 Szűcs Mónika Csilla 
298 Takács Szilvia Dóra 
299 Takácsné Miseta Mária 
300 Tamás Evelin 
301 Tankovicsné Trapp Ildikó 
302 Tar Zsuzsanna  
303 Táskai Gábor  
304 Táskai Lászlóné  
305 Tavalyi Erzsébet 
306 Tegzes Sándor Tamás 
307 Telkesné Szili Mária 
308 Torma István Ferencné 
309 Torma László 
310 Toronyi Józsefné 
311 Tóth Ágnes 
312 Tóth Ildikó  
313 Tóth Renáta Éva  
314 Tóth Szilvia 
315 Tóthné Nagy Mónika  
316 Tóthné Schulteis Diána 
317 Tóthné Zsalakovics Tamara 
318 Tóth-Orsós Sarolta 
319 Törő Zoltánné 
320 Török Csabáné 
321 Újhelyi Tivadarné  
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322 Ujlaki Csabáné 
323 Váczi Rita Mária 
324 Vajda János Józsefné 
325 Vajna Irén  
326 Vámi Anita Eszter   
327 Varga Béláné 
328 Varga Illés Máté 
329 Varga Rudolf 
330 Varga Viktória 
331 Veiger Éva  
332 Vida Bonita 
333 Vida Jánosné  
334 Virányi Zoltán Károlyné 
335 Virth Ilona 
336 Völgyi Mária Margit  
337 Vörös Jánosné 
338 Walkszhöfer Mónika Terézia 
339 Zrinyi Zsuzsanna Rita 
340 Zsohár Jánosné 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor választási iroda vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina választási iroda tag 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----17 Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 85 nap ki nem vett szabadságot miért nem veszi ki? Van 
három főállású alpolgármestert, kaptak 300 ezer forint fizetésemelést. Véleménye szerint ki 
lehetne venni. Az általános szabályok szerint, hogy a munkavállaló a szabadsága ¼-ével 
rendelkezik, ebben a szabályozásban kérte válaszát, hogy van-e különbségtétel a többi 
munkavállaló között?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzati választáskor több, mint 300 nap 
szabadságáról mondott le, most is így fog tenni. Ha megalakul az új Kormány, javasolni fogja 
ennek a szabálynak a visszavonását. Azért nem veszi ki a szabadságát az alpolgármesterekkel 
együtt, mert nagyon szeretnek dolgozni képviselő úrral ellentétben.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a többi munkavállaló is szeret 
Kaposváron dolgozni.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 5456   Száma: 22.02.24/17/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról 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: 
 
28/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi, 
összesen 86  nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2022. április 11. napjától 2022. május 11. napjáig – 21 nap 
2022. július 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig – 40 nap 

2022. november 25. napjától 2022. december 30. napjáig – 25 nap 
 

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

-----18 Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő miért február 21-én hétfőn 16:56-kor kapták meg a 
képviselők a 79 oldalas anyagot? Véleménye szerint komolytalanná teszi a Közgyűlés 
döntéseinek ellenőrzését és végrehajtását. Kéri, hogy a jövőben, ha ilyen terjedelmű anyag 
készül, időben kapják meg, mert semmi indoka a késésnek. Szerepel a polgármester és 
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alpolgármesterek illetményének emelése. Kérdezte, hogy nem kívánnak-e lemondani erről az 
emelésről. Kérdezte továbbá, hogy a Szent I. u-i rendőrségi történet miért nem zárul le 7 éve? 
A 32/2020-as határozat a színháznak adott 2,2 millió forint forrás felhasználásával mi lett? A 
Röplabda Klubnál hol a hiányzó összeg? Feljelentések születtek-e? A 38,1 millió forint milyen 
területre ment, a játékosok és az edzők megkapták-e a fizetésüket? Miért febr. 21., H 16:56-kor 
kapták meg a képviselők a 79 oldalas anyagot? A répáspusztai Szarvasfarm elnevezést 
egyeztették-e a Bőszénfai Szarvasfarmmal? A költségvetés elfogadásakor a 26,8 milliós önerő 
48 milliósra emelkedett a pumpaparknál. Volt-e valami költség, amit nem tudtak?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy az alpolgármesterek azért kapták a 
fizetésemelést, mert megdolgoznak érte és megérdemlik.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a rendőrséggel kapcsolatos határozati kérdésre válaszolva 
elmondta,hogy a Szent Imre utcai ingatlan ingyenes tulajdonba adását még nem tudta a 
rendőrség elintézni. A Rippl-Rónai Fesztivál elmaradt, a színház felhasználhatta másra az 
összeget, de elszámolásra kerül. A röplabda csapattal kapcsoltban elmondta, hogy az 
önkormányzat nem tagja az egyesületnek, a feljelentés megtétele az egyesület feladata. Jogi 
lépéseket fog tenni tudomása szerint. Célszerű lenne, ha az egyesülettel egyeztetve. A 
Szarvasfarmmal kapcsolatban elmondta, hogy egy közterület elnevezése nem élvez védettséget, 
hogy más településsel egyeztessenek. A pumpapark költségeit már meg is válaszolta a 
kérdésével.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a röplabda klub kapcsán elmondta, hogy az 
önkormányzat adott pénzt a részükre és ha nem hajtják végre a feladatokat, akkor ne adjanak 
többet.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5457   Száma: 22.02.24/18/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület 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: 
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29/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 

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

 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 3., 4., és 5. pontjának határidejét 2022. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2023. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Boa Árpád főépítész 

Határidő:  2023. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 14.-16. pontjainak határidejét 2022. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 4.-6. pontjainak határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 117/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2019. (IV. 25.) 
önkormányzati határozat határidejét 2022. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 140/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 18/2020. (V. 15.) 

polgármesteri határozat 1. pontjának határidejét 2024. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Boa Árpád főépítész 

Határidő:  2024. december 31. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 21/2020. (V. 15.) 

polgármesteri határozat határidejét 2022. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

Határidő:  2022. szeptember 30. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2020. (IX. 24.) 

önkormányzati határozat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„7. A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO 
pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2020. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy jóvá.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. december 31. (2020. évi támogatás)” 
 

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

 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2020. (XII. 1.) 

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

Határidő:  2022. június 30. 
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13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 152/2020. (XII. 8.) 
polgármesteri határozat 3. pontjának határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 162/2020. (XII. 29.) 

polgármesteri határozat 5. pontjának határidejét 2022. július 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. július 31. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 1/2021. (I. 8.) 

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

Határidő:  2022. május 31. 
 
16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 46/2021. (II. 5.) 

polgármesteri határozat határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Boa Árpád főépítész 

Határidő:  2022. december 31. 
 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2021. (III. 26.) 

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

Határidő:  2022. június 30. 
 
18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 29/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 5.-9. pontjainak határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 39/2021. (IX. 23.) 

önkormányzati határozat 4.-5. pontjainak határidejét 2022. május 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. május 31. 
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20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 44/2021. (IX. 23.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
 
21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 47/2021. (IX. 23.) 

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

Határidő:  2022. június 30. 
 
22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 110/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 1.-7., valamint 10. és 12. pontjainak határidejét 2022. április 
30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. április 30. 
 
23) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 110/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat által 
felajánlott és a Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület által elfogadott ingatlant az 
Egyesület térítésmentes használatába adja, az Egyesület Alapszabályában meghatározott 
közfeladatok ellátásának idejére, azzal, hogy az épület fenntartásának teljes költsége az 
Egyesületet terhelik. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a használati megállapodás aláírására.  

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

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

 
24) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 112/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 2., 5. és 6. pontjainak határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2022. június 30. 
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25) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 116/2021. (XI. 24.) 
önkormányzati határozat 2. és 3. pontjának határidejét 2022. április 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. április 30. 
 
26) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 119/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 1.-3. pontjainak határidejét 2022. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. június 30. 
 
27) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 122/2021. (XI. 24.) 

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

Határidő:  2022. április 30. 
 
28) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 144/2021. (XI. 25.) 

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

Határidő:  2022. április 30. 
 
29) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 185/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati határozat 3., 4., 7. és 8. pontjának határidejét 2022. március 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. március 31. 
 
30) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 185/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„6.) A Közgyűlés, mint a Kaposvári Labdarúgó Kft. (cégjegyzékszám: 14-19-312780, 
adószám: 23991453-2-14, székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.) egyedüli Alapítója a 
Társaságnál 40.000.000 Ft vagyoni hozzájárulást teljesít akként, hogy annak összegéből 
100.000 Ft-ot törzstőkébe, 39.900.000 Ft-ot tőketartalékba helyez. Így a Társaság 
törzstőkéje 109.600.000 Ft lesz, mely összeggel Alapító a Társaság létesítő okiratát 
módosítja. A törzstőke megegyezik az Alapító törzsbetétével. Az Alapító a Társaság alapító 
okiratát 2022. március 31-ig elkészíti. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal a 40.000.000 
Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az alapító okirat módosításának aláírását követő 
15 napon belül. A vagyoni hozzájárulás összege 100%-ban pénzbeli hozzájárulás. 

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

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

 
31) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 186/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 2417/33 hrsz-
ú ingatlanból 2300 m2 részt bérbeadás útján hasznosít intézményi parkoló üzemeltetése 
céljából 15 év határozott időre, a bérleti szerződés megkötésétől számított 36 hónap alatt 
történő 8.061.294 Ft+áfa bérleti díj megfizetése mellett. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert érvényes és eredményes pályázati eljárást követően a bérleti szerződés 
aláírására és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia bérleti szerződésének 2300 m2 nagyságú 
területcsökkenés miatti módosítására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2022. április 30.” 
 

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

 
32) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 186/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2022. április 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. április 30. 
 
 

-----19 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről ----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző szóbeli kiegészítésként megköszönte a Polgármesteri Hivatal 2021. 
évi munkáját.  
 

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

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

#: 5458   Száma: 22.02.24/19/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a beszámoló elfogadásáról a testület 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: 
 
30/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----20 Tájékoztató a Kaposgrid energiamodernizációs program előrehaladásáról ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Elena programról kapnak tájékoztatást. 
Önállóan pályázott az önkormányzat brüsszeli forrás nélkül. Kevesen tették ezt meg. Nem érti 
polgármester kollégáit, akik kérik, hogy legyen megteremtve az a lehetőség, hogy lehessen 
pályázni. Lehet, de nagyon sok munka kell hozzá. 6 dunántúli várossal pályáztak közösen, ilyet 
még nem csinált senki az országban. Együtt teszik meg mindazt, amit energiahatékonyságnak 
és energia korszerűsítésnek hívnak. A megújuló energiák forrását is becsatolják ebbe. Ezt azért 
teszik meg, mert minden egyes eszközt megragadnak ahhoz, hogy 2030-ra a lehető legnagyobb 
energiafüggetlenséget érjék el a megújuló energiákkal. Ebbe be kell vinni egy 
energiakereskedelmet is, ami tárolja az energiát. Lassan megy a munka, de jól halad. Elindultak 
egy olyan irányba is, hogy a Kaposvárra jutó forrást megemelték, ez az épületkorszerűsítés. 
Kovács Katalin igazgató asszony nagyon sokat dolgozott eddig is és fog is dolgozni ezen, de 
polgármesteri megbízottként a program végrehajtását rá bízza ezután is.  
 

-----Kérdések----- 
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Pintér Attila képviselő ez egy komplex energetikai hatékonyságot növelő program és egy okos 
város fejlesztési program is. A 2019-es megállapodás 4 szakaszt tartalmazott. Most melyikben 
vannak, mert ez nem derült ki a beszámolóból. A beszámoló elkészítése miért nem ennek a 
szakaszolásnak megfelelően történt. Drasztikusan lecsökkent a beruházás mértéke, nem 
veszélyezteti-e ez a szerződés teljesítését az Európai Beruházási Bankkal? 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy melyik évben fejezik be a ledes 
lámpák cseréjét? A Házon kívül c. oknyomozó riportműsorban volt több településen fénymérés. 
A városban ezzel problémák vannak. Volt-e forrásfelhasználás ebben a projektben. Mennyi 
volt, és milyen fejlesztéseket tartalmazott? Az előző ciklusban készült előterjesztések 
tartalmaztak táblázatokat és ütemidőket. Azoknak a teljesülése hol tart? Van-e kapcsolódási 
pont a Modern Városok Program kapcsán?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy EIB előírás a megvalósíthatósági 
tanulmányban leírtak, ha nem ez van benne, akkor nem lehetett volna elindítani a programot. 
Átadta a szót Kovács Katalin igazgatónak.  
 
Kovács Katalin igazgató elmondta, hogy az előzetes előterjesztések között voltak magyarázó 
jellegűek is. A pályázati szakaszon már túl vannak. A támogatási szerződés aláírásával a 
támogatási szakaszba léptek, ami most is van, mert most használják fel a támogatást. Az 
üzemeltetési és beruházási szakaszba akkor lépnek, ha sikerül megkötni azt a szerződést, aki 
mind a beruházásra mind az üzemeltetésre vonatkozik. A beruházási költségek csökkenése azért 
volt, mert a pályázatot úgy kell összeállítani, hogy bármi történjen a költségekbe beleférjen. 
Ennek megtérülő beruházásnak kell lenni, ami 12-15 év lesz. Azért hagyták el azokat a 
beruházási elemeket, mert növelték volna az időt. A forrásfelhasználásról annyit mondott, hogy 
nagyon szigorú szabályok szerint a gazdasági igazgatóság vezeti azokat a számlákat, amik 
kifizetésre kerültek. Minden hónapban végig nézik azt, hogy mire van elköltve a támogatás 
összege. Ezt azért is van, hogy ne legyen gond az elszámolással az év végén, mert ekkor 
szeretnék lezárni a pályázatot.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila képviselő továbbra is szerencsésebbnek látta volna, hogy ha a szakaszolás alapján 
készül el a beszámoló. A szerződés-módosítás tartalmát, ami rögzíti, hogy a különböző 
szakaszokban milyen munkát kell elvégezni, és nem lett volna lehetetlen kísérlet, hogy a kettő 
szakaszolása egyforma legyen. Mindenkit érdekelt, hogy mennyire időarányos a teljesítés. Most 
megtudták, hogy időarányos a teljesítés. Megnyugtató választ kapott polgármester úrtól, de nem 
magától értetődő. Nadrai képviselőtársához csatlakozva Polgármester úrnak mondta, hogy a 
közvilágítással kapcsolatban vannak kifogásai. Jók az új ledes lámpák, de a járdák 
megvilágítására jobban figyeljenek, mert most van olyan rész, ahol az autóutat megvilágítja a 
lámpa, de a járdát nem, sötétek maradnak sok helyen.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az árfolyamváltozás miatt is változott az 
érték. Mikor lesz fény a járdákon volt a kérdése, mert a lakókat ez érdekli, erről tájékoztassák 
őket. Hogy miből, hogyan az nem érdekli őket, csak az, hogy mikor lesz fény?  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint nem vaksötét a város. Átadta a szót Kovács 
Katalin igazgatónak. 
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Kovács Katalin igazgató elmondta, hogy az első világítási projektet nagyon sikeresnek éli 
meg. Az elmúlt lassan hét évben nem jött semmi olyan negatív reakció, mint az elmúlt két 
hétbe. Véleménye szerint egy nagyon jól előkészített projekt volt. Megmérték a korszerűsítés 
mértékét és jónak ítélték.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5459   Száma: 22.02.24/20/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a tájékoztatóról 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: 
 
31/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposgrid energiamodernizációs 
program előrehaladásáról szóló tájékoztatót, annak tartalmával egyetért, és azt tudomásul veszi. 
 
 

-----21 Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. IV. negyedév)----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő első kérdése volt, hogy a február 7-én aláírt, 21 oldalas 
előterjesztést miért ezen a héten kapták meg? A Damjanich u. 85 m2, Füredi u. 45-47, 167 m2, 
Honvéd u. 16/c 119 m2. A bérleti díjak között jelentős különbségek vannak. Mi az oka?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztés nem ebben az időben 
került ki, határidőben került kihelyezésre. Eltérés azért van, mert a bizottság így fogadta el, ez 
volt a döntése a bizottságnak.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5460   Száma: 22.02.24/21/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a tájékoztatóról a testület 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: 
 
 
32/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2021. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
 

-----22 Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-XII. havi önkormányzati hátralékok 
alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 5461   Száma: 22.02.24/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a tájékoztatóról 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: 
 
 
33/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2021. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

 
-----23 Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 

 
 

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

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

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

#: 5462   Száma: 22.02.24/23/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 11:50  
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: 
 
34/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  („DRÁ-

MANÓK” Művészeti Csoport 2022. évi működési költségeihez.) 100.000,-Ft 
 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(esztétikusabb tanulói környezet kialakításához, a környezettudatos neveléshez, 
színvonalas szabadidő tevékenységek megvalósításához, valamint karácsonyi játszóház és 
jótékonysági bál színvonalas lebonyolításához.)    150.000,-Ft 

 
- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére eszköz és felszerelés vásárlásra.) 
          100.000,-Ft 

 
- a Gyermekmosoly Alapítvány részére            

    (alapítványi célokra.)        100.000,-Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. április 30. 
 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy dr. Nadrai Norbert József 
képviselői kérdései következnek, utána interpellációk. 
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-----24 Napirendi pont  ----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő „a 2021.08.23. közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza a 
Dorottya házzal kapcsolatos kérdést és választ. Ezek alapján határidők szerepelnek, hogy mikor 
kellett volna ennek az átadásnak, illetve megvalósításnak megtörténni. Ez nem történt meg. 
Polgármester úr azt mondta, hogy a projekt keretében turisztikai központ lesz, egyben fogják 
bérbe adni. Akkor javasoltam a kivitelezés javítását, illetve követelni a csúszás kárának 
megtérítését, akkor ezt nem fogadták el. Az ereszcsatornából ömlik a víz esőzésekkor. A 
homlokzat repedezett, felpúposodott. Mikor lesz végre rend ezen az épületen, meddig tűri ezt a 
város? „ 
 
Szita Károly polgármester megköszönte, hogy felhívta rá a figyelmet. Az ereszcsatornát 
tisztítani fogják.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „zártkertulajdonosok a Deseda partján találtak olyan 
szakembereket, akik fekvőrendőr elhelyezését mérik fel és jelölték fel a pontokat. Többen 
jelezték, hogy olyan helyen is van felfestés fekvőrendőrre, ahol a kerékpárút és az autóút 
találkozik. Jeges időben megdobhatja az autót és balesetveszélyes lehet. Milyen módon 
változtatható meg a tervezett fekvőrendőr helyének kijelölése, milyen módon kérik ki az ott 
közlekedők és élők véleményét?” 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a fekvőrendőr kihelyezése lakossági 
igények alapján, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság döntésén alapul. 
Így történt ez a Haladástanyai úton is, ezért kerestük meg a Deseda Tájvédelméért felelős 
Egyesületet, aki a véleményük megküldését jövő hétre ígérte. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „az önkormányzati dolgozók érdekében kérdezem: A 
2022. évi költségvetésben egy sor tartalmazza a bérekre fordítandó forrás összegét, amit a 
költségvetéssel a Közgyűlés határoz meg. A költségvetés elfogadása napján Borhi Zsombor 
alpolgármester – polgármester úr távollétében - kérdésemre adott válaszában elmondta, hogy 
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. Miből áll az új 5 éves terv, hogy 
előre láthassák a dolgozók az életpályát? Terveznek-e az állam által meghatározott minimális 
bérezéssel rendelkezők számára egy tervezhető jövőt biztosító bértáblát alkotni? A hűségpénz 
vagy jubileumi jutalom szolgálati időhöz kötött. Várható-e, hogy a munkatapasztalat, a 
szervezetben eltöltött idő megjelenjen a bérezésben és figyelembe vegye az adózási rendszer 
kedvezményeit a fiatalok számára. Azonos bruttó bér mellett a kevesebb munkatapasztalattal 
rendelkező fiatal többet visz haza, mint aki éveket, sőt évtizedeket itt dolgozik.” 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a köztisztviselői illetményalap 2008-
tól változatlan 38.650,-Ft. 2008-ban tették meg az első emelést, ami 40 ezer forint lett. 2009-
től az illetménykiegészítés 15, 30 %-ra történő csökkenésével párhuzamosan 46.380,-Ft-ra, 
2022. január 1-től 52.000,-Ft lett a köztisztviselői illetményalap, amely folytatódni fog.  
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dr. Nadrai Norbert József képviselő „a 2022. évi költségvetés elfogadásakor a Közgyűlés a 
3 főállású alpolgármester haviját 1.043.570 Ft-ról fejenként 1.345.500 Ft/hó-ra emelte, azaz 
plusz havonta 301.930 Ft. A 2022. évi költségvetés elfogadása napján Borhi Zsombor 
alpolgármester kérdésemre adott válaszában elmondta, hogy 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. Ennek része ez az emelés? A koronavírus fertőzés miatt távollévő 
polgármester nem tudta kifejteni álláspontját, hogy elfogadhatónak tartja-e az ilyen példátlan 
helyettesi létszámra is tekintettel a kirívó béremelést, amelytől a dolgozói béremelések messze 
elmaradnak. Mikor kéri ki erről a kaposváriak véleményét és milyen formában a béremelésről? 
A kerékpár színválasztás mellett miért nem meri ezt is megkérdezni?” 
 
Szita Károly polgármester a lejárt határozatoknál már megadta a választ.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a törvényesség helyreállítása érdekében kérdezem: A 
Közgyűlés a korábbi önkormányzati gyakorlattól eltérően rendszeresen nem halaszthatatlan 
pénzügyi és pénzügyi hatással járó személyi kérdésekben hozott döntést rendkívüli üléseken 
2021. évben. Ezzel ellehetetleníti a választópolgárok részvételét a nyilvános ülésen, megfosztva 
őket az önkormányzat munkájának követésében, véleményük kifejtésében. Továbbá korlátozást 
jelent az összehívás ideje és módja a képviselői jogok gyakorlásában, így az interpelláció 
benyújtására, kérdés benyújtására, napirenden kívüli hozzászólás bejelentésére? Ezeket a 
jogokat nem csorbítva hívtak eddig össze rendkívüli üléseket. Az általános szabályokhoz képest 
mennyivel rövidült le a képviselői módosító indítványok, illetve önálló előterjesztések 
benyújtásra nyitva álló idő? Kíván-e változtatni az új rossz szokásán? Visszatér-e a korábban 
következetesen betartott szabályokhoz?” 
 
Szita Károly polgármester képviselő úr bármilyen megnyilvánulását egyetlen esetben sem 
zárta ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy a halaszthatatlan kifejezést az SZMSZ egyetlenegy 
esetben ismeri. Napirend utáni felszólalás csak halaszthatatlan ügyben tehető.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a felelős gazdálkodás helyreállítása érdekében 
kérdezem: A 2022. évi költségvetés elfogadásakor feltett kérdésére, mely szerint a Női 
Röplabda Club 38.100.000 Ft póttámogatást kapott. Mi lett a felelősség megállapításával, adott-
e a klub vezetése tájékoztatást? Ez arra vonatkozik, hogy ad-e az önkormányzat bármilyen 
támogatást a klubnak? Alpolgármester úr azt a választ adta, hogy az elnökséget arra kérték, 
hogy tegyék meg azokat a feljelentéseket, amiket meg kell tenni. Milyen feljelentéseket, milyen 
dátummal tett meg az elnökség? Hogy áll jelenleg a vizsgálat? Gazdálkodási szabálytalanság 
esetén, ha a felelősségre vonás elmarad, kíván- e további támogatási javaslattal élni vagy 
alapvetés, hogy a felelősségre vonás megkezdéséig a helyi adófizetők pénze nem kerülhet ilyen 
helyre? A játékosok és az edzők, munkatársak megkapták a nekik járó pénzt, az önkormányzati 
póttámogatásból vagy volt ezzel probléma? Milyen garanciákkal lehet elérni, hogy az 
adófizetők pénze eljusson a játékosokhoz, edzőkhöz, segítőkhöz? Az idei kiemelt 
sporttámogatás meghatározásakor végre átlátható lesz, hogy összesen különböző jogcímeken, 
mennyi forrást kapnak az egyesületek?” 
 
Szita Károly polgármester a lejárt határidejű közgyűlési határozatoknál elmondottak szerint 
forduljon az egyesülethez.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „főkapitány úr megjegyzésére, miszerint a boxokba 
hamarosan kihelyezésre kerülnek a kamerák, és rendőrautókból végeztek sebességmérést. 
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2021. június 15-i bejelentés óta mikor lettek üzembe helyezve, mi volt a késlekedés oka, ki a 
felelős, hogy késedelmesen kerültek bevezetésre a közlekedésbiztonsági eszközök?” 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy novemberben kapta meg az E-on azt az felkérést, 
hogy áramot kell vinni, most fejezte be. A kapitány úr azt mondta, hogy napokon belül kikerül 
a kamera.  
 
 
 

-----24 Napirendi pont  ----- 
 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „korábban már rákérdeztem és előterjesztést is 
benyújtottam, amit a Polgármester úr nem vett a napirendi pontra azért, mert már egyszer 
szerepelt. Ez egy elég furcsa érvelés pont azért, mert nem kaptunk még adatot. Amíg nem 
kapunk adatot, addig fogjuk ezt kérni. Felsoroltam az interpellációmban, hogy milyen 
járványügyi adatokra van szüksége a lakosságnak, ezek közérdekű adatok. A Fővárosi 
Törvényszék két tanácsa is többször elmondta, hogy közérdekű adat a helyi járványadat és 
azokat kötelező kiadni. 2021. november 25-én tárgyalt előterjesztést név szerinti szavazáson 
leszavazta 5 képviselő támogatottsága mellett. Az előterjesztésem miatt a Polgármester úr 2020. 
március 11-től kihirdetett – koronavírus járvány miatti – veszélyhelyzethez képest 622 nap 
múlva, azaz 1 év 8 hónap és 12 nap eltelte után, 2021. november 22–én fordult adatigényléssel 
a Kormánymegbízotthoz, melyben kérte a folyamatos, napi tájékoztatást a megyei jogú város 
vonatkozásában. Erre vonatkozóan 45 nap után, 2021. január 6-án érkezett válasz a 
Kormánymegbízottól, hivatkozva egy Kormányrendeletre, hogy az adatkérésnek további 45 
napon belül eleget fognak tenni. Ez felháborító! Mi a véleménye a Kormányhivatal kaposvári 
járványadatainak kezeléséről az eddig elmúlt 716 nap, azaz 1 év 11 hónap és 14 nap alatt? 
Kapott-e helyi napi járványadatokat az adatkezelőtől? Ha nem, indított-e eljárást azok 
kiadásáért a NAIH-nál, illetve hogyha arra nem adják ki a bíróságnál?” 
 
Szita Károly polgármester a Kormányhivatalhoz közérdekű adatigényléssel fordult. Válaszolt 
a Kormányhivatal, a közgyűlést követően Jegyző úr átadja a választ.  
 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem fogadja el a választ, javasolta, hogy a polgármestert 
utasítsa testület, hogy amennyiben nem kap választ, úgy a NAIH-nál kezdeményezzen eljárást. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5463   Száma: 22.02.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 12:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József interpellációjának elfogadásáról 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: 
 
35/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő járványadatok témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a 2021. december 7-i közgyűlés által tartott 
közmeghallgatáson és a 2022. január 27-i közgyűlésen is kérdésként merült fel a 
szemeteszsákok fizetésének módja. A lakosság jelezte Polgármester úr felé, hogy csekken kell 
befizetni, ezért még el kell menni a postára is. Polgármester úr válasza az volt, hogy már értesült 
a problémáról meg fogja oldani, hogy ha bemennek, elvihetik a zsákot, de fizethessék is ki, ne 
kelljen postára menni. Valamit ki fognak találni, állítanak be egy pénztárost. Már megoldották, 
most mondja Jegyző úr, ki lehet fizetni helyben. Ez volt a válasz a közmeghallgatáson. Az 
alpolgármesteri válasz szerint 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 Zrt. sem Kaposváron, sem más városokban nem ad 
lehetőséget. A válasz alapján egyértelmű, hogy a 2021. december 7-i közmeghallgatáson adott 
válasz nem helyt álló. Mi tett azért, hogy a lakók az önkormányzat által korábban végzett 
feladatellátásának megfelelően a modern fizetési módokon jussanak hozzá a szolgáltatáshoz? 
Mikor ad utasítást az önkormányzat gazdálkodó szervezetének, hogy vásároljon kiegészítő 
zsákokat és azt a korábban megszokott módon biztosítsa a kaposváriaknak?” 
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Szita Károly polgármester elmondta, hogy sajnos a válasza akkor nem volt helytálló. 
Optimista volt akkor, hogy normálisan működik egy rendszer, de sajnos nem működik 
rendesen. A többlethulladékos, emblémázott zsákok megvásárlásával kapcsolatos panasz azt 
követően, hogy azokat egy csekk átvételével el lehet vinni, nem érkezett. Ennek az az oka, hogy 
aki akarja átutalással, aki akarja csekken fizetheti meg a zsák árát. Tájékoztatta arról, hogy 
amennyiben az NHKV volt, aki elutasította kérésüket, hogy továbbra is legyen lehetőség a 
készpénzes fizetésre az ügyfélszolgálaton, megkeresték a céget annak érdekében, hogy a 
kaposvári központi posta épületében nyitott személyes ügyfélszolgálati pontjukon legyen 
lehetőség a zsákok vásárlására, így aki azonnali készpénzes fizetési módos kíván igénybe venni 
élhessen ezzel a lehetőséggel is.  
A zsákok önkormányzat vagy gazdasági társasága által történő megvásárlására jogi lehetőség 
nincs, mert rezsicsökkentett szolgáltatást nem számlázhat más, kizárólag az NHKV Zrt.  
  

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő ha jól értette, akkor a főpostán megvásárolhatják a zsákot 
készpénzes vagy kártyás fizetéssel, de még nem valósult meg. Ebben az esetben nem fogadja 
el a választ, mert egy rettenetes rendszer és kérte a testületet, hogy további tárgyalásokra 
utasítsa a polgármestert.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5464   Száma: 22.02.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 12:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő szemeteszsákokkal kapcsolatos 
interpellációjával kapcsolatban az alábbiak szerint szavazott a testület:  
 
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: 
 
36/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő szemeteszsákok megvásárlása témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

-----Különálló interpelláció: 3----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a 2021. december 7-i közmeghallgatáson, majd a 2022. 
január 27-i közgyűlésen is téma volt a zöldhulladék kérdése: Alpolgármester úr válaszolt a 
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betegsége idején és el is fogadtam a válaszát, mert a jogszabályoknak megfelelő korrekt választ 
kapott. Egy kérdése van, hogy az állami szabályozásban, hogy 2021. január 1-én állami 
szabályozási rendszerbe került, majd a szabályozás 180 fokos fordulatot vett és visszakapták az 
önkormányzatok, gondolván, hogy kezdjen vele, amit tud, mert az állam ezt nem tudja 
szabályozni és kikényszeríteni. A rendeletben elég magas bírságok is szerepelnek, 50.000 
forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 200.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal lehet 
súlytani valakit, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
elkövetője 2.000.000 forintig terjedő bírsággal sújtható. Az egy éven belül 180 fokos fordulatot 
vett törvényi szabályozás ismét önkormányzati hatáskörbe utalta a szabályozást, ezért 
indokoltnak tartja-e a lakosság figyelmét felhívni a hatályos szabályozásra? A lakók között 
ebben káosz van.„ 
 
Szita Károly polgármester szóvá tette, hogy többször mondta már, hogy beteg. Megnézette, 
hogy hányszor hiányzott, és csak egyszer ezen kívül egy rendkívüli ülésről. A válasz a kérdésre, 
hogy az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával, égetésével kapcsolatos szabályok 
megengedőbbek, és nem szigorúbbak lettek, így a külön tájékoztatás nem indokolt, már azért 
sem, mert a veszélyhelyzet előtti szabályozás tért vissza. A levegő minőségének védelme 
érdekében továbbra is a komposztálást és nem az égetést javasolta megoldásként.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „Kaposvár tisztaságát a költségvetés tárgyalásakor több 
képviselő is bírálta, így saját frakciótársa is. 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 változásra van szükség, mert egyre jobban „elönti” a várost a sok falevél és a lakók 
többet tenni már nem tudnak. Járva a város utcáit soha nem volt ilyen elhanyagolt Kaposvár. A 
közösségi oldalamra általam feltöltött fotókra reagálva a lakók jelzik, hogy a szolgáltató 
megjelentik és elszállítják, de nincs rend. Rendszerszintű probléma van. 2022. február 24-én 
hogy áll a városban a falevelek, letört ágak elszállítása így a tavasz elején, a járdák, úttestek, 
járdaszegélyek takarítása? A tavaly ősszel lehullott faleveleket melyik napig kell elszállítani? 
Mi a következménye annak elmaradása esetén? Ki a felelős?” 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a levelek összegyűjtése egy hosszabb 
folyamat, novembertől március közepéig tart. Lehet a Városüzemeltetési Kft-t szidni, de ő 
fegyelmezi is a társaságot. Azért olyat mondani, hogy évek óta nincs elszállítva a szemét, ilyen 
nincs. A Városüzemeltetési Kft. március közepére fejezi be a város levelektől való 
megtisztítását, mint ahogy a családi házakban is történik.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az javasolta a közgyűlésnek, hogy ne fogadja el a választ, 
mivel ha a lakók összeszedik, zsákolják, odakészítik, akkor szállítsák el. A rendszeresen 
összegyűjtött gallyakat, leveleket el kellene szállítani. Az, hogy nincsenek ott évek óta a 
falevelek, idézte a közgyűlési jegyzőkönyvből. A választ nem fogadta el.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 5465   Száma: 22.02.24/24/0/A/KT 
Ideje: 2022 február 24 12:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő falevelek elszállításával kapcsolatos 
interpellációjáról a testület 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: 
 
37/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő lehulló falevelek elszállítása témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

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

dr. Nadrai Norbert József képviselő „a közvilágítási problémák rendszeresen felvetődnek a 
polgárokkal való találkozások alkalmával. Az önkormányzat jelentős összeget fizet 
közvilágításra. A 2022. januári interpellációmra adott válaszból megtudhatták a kaposváriak, 
hogy a 2015-ben megvalósított projekt keretében 2135 db lámpatest került kicserélésre modern 
led 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. A válaszadó szerint 
tényszerűen megállapítható – a kaposváriak tapasztalatával szemben – hogy a közvilágítási 
hibáknak semmi köze nincs a világítótestek cseréjéhez. A hibák jelentős részét az ún. passzív 
elemek okozzák, amik nem lettek még megújítva. A lakók azt tapasztalták, hogy a lámpatestek 
cseréje óta sötétek a járdák jórészt a cserével érintett területen. Nemrég egy hölgy a Kossuth 
Lajos utcában esett el a sötétben súlyos sérülést szenvedve, aki szintén megerősítette az 
általános közhangulatot. Az eltelt 7 év alatt készült-e fénymérés, az lámpatestek cseréjével 
érintett utcákban? Mi volt az eredménye? A régi lámpák esetén mi volt a fénymérés eredménye 
és mi volt a csere után? Az elvégzett munka minősége miatt kezdeményezett-e eljárást az 
önkormányzat a kivitelezés miatt? Ki fizeti a kaposvári utcák közvilágításának helyreállítását? 
Milyen kormányzati támogatást kap ehhez a város? Az RTL Klub Házon kívül című műsora 
több településen is hasonló problémát mutatott be mobil fénymérő eszközzel. A gyáli 
polgármester az elégtelen utcai közvilágítás miatt nem tudta felolvasni a fénymérési 
jegyzőkönyvet. Az önkormányzat érintett szervezete rendelkezik-e fénymérő eszközzel? Mikor 
végzik el a fényméréseket és arról mikor számolnak be a nyilvánosságnak?” 
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Szita Károly polgármester az Elena előterjesztésekor már választ kapott a kérdéseire. A 
passzív elemekkel van a legtöbb probléma, ami az e-on felelőssége. Azért csinálnak ebben az 
évben sok feltúrást, mert ki kell őket cserélni, és ezért alakultak ki a közvilágítási problémák. 
A fényerő szabályozható. Az alacsonyabbnak érzett fényerősség abból is adódhat, hogy az 
oszlopokat fák takarják, ezért ahol szükséges a Városüzemeltetési Kft. elvégzi a fák metszését. 
Egy fényerősségmérést fognak végezni, mindenki teljes megnyugtatására.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy az interpellációnak a fénymérés volt a 
célja, így elfogadta a választ.  
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el.  
 
Zárt ülés után nyílt ülésen napirend utáni hozzászólás következett.  
 

-----26 Napirend utáni felszólalás  ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „az elmúlt hetekben több száz Kaposváron élővel 
találkoztam. Kevesen követik már az önkormányzat működését, úgy érzik nem az ő 
problémáikról van szó. Nem értik a projekteket, nem értik a milliárdokat, hétköznapi gondjaid 
vannak. Filléres problémáik. Drága a gyógyszer, naponta mennek fel az árak és mindig csak 
felfelé, így nem lehet előre menni. Ma és holnap akarnak egészségesek lenni nem 2030-ban 
talán. A képviselet azt jelenti, hogy az itt élők az Ő véleményüket, akarják hallani a Közgyűlés 
ülésein és nem a delegáló pártok iránymutatásait. Amikor egy előterjesztést tárgyalunk a 
képviselet része, hogy ismerjük, hogy mi foglalkoztatja leginkább az itt élőket: a Kálvária utca 
végén a víztoronynál bezárt bolt, az el nem vitt falevelek, a letört ágak, a járdapadka oldalán 
felgyülemlett több éves mocsok, a vasúti gyalogosátjáró elhanyagolt környezete a Béla király 
utca felé, a Baross utca 41-hez vezető út jövőből a múltba, díszburkolat után sáros út, a fél éve 
felújított patinás Csokonai ház felpúposodott homlokzata, az ereszcsatornából visszabugyogó 
víz, a Madár utcai iskola udvara játékok nélkül és a sötét járdák mindenütt. A szolidaritás hiánya 
mindenkire kihat, ha csomai vagy Nagyberkiben élő gazda Dombóváron nem tud gázolajat 
venni a tavaszi munkák idején, először az áruk árán, majd a minőségi áruk hiányán látjuk a 
piacon, mit okoz az átgondolatlan állami beavatkozás. Ha gondjaik mellett azt látják az itt élők, 
hogy tőlük áldozatot várnak, hogy az ő sorsuk, majd egyszer fordul csak jobbra. Míg a vezetők 
több mint 300.000 Ft-os havi fizetésemelést kapnak, a milliós fizetésükön felül, akkora a dühük 
érthető. Ha sötét a járda, ne mondja senki, hogy sikeres volt a lámpatestek cseréje. Kaposváron 
fuser munkának, gányolásnak hívják a pocsék kivitelezést. Pártokat vagy az itt élőket képviselni 
ez az értékrend alapú választás. Köszönöm, hogy meghallgattak.„ 
 
Szita Károly polgármester megköszönte mindenkinek a közgyűlésen való munkát és bezárta 
az ülést.  
 

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


