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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
Testületi ülés ideje: 2022. április 28. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 
8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
3 Perlaki József tanácsnok 1 - 
13 Pintér Attila  1 - 
9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 
31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 0 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a jelenlevőket a Közgyűlésen. Megállapította, hogy 
17-en vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.  
Kérte, hogy vegyék fel napirendre  

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- Interpelláció napirendet, valamint 
- napirend utáni felszólalási lehetőséget. 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi kérdésben javasolta, hogy a Kaposvári 
Szociális Központ Ápolási Szolgálata otthoni szakápolás megszüntetéséről szóló és a 
Polgármester cafetéria juttatásáról szóló előterjesztéseket vegyék le napirendről. Javasolta 
továbbá, hogy a Közgyűlés kérje fel a kaposvári két választott országgyűlési képviselőt, 
járjanak el az otthoni szakápoláshoz megszerzendő pénz érdekében. Ehhez a kérelemhez 
szervezzék be a Kaposvárhoz csatlakozott önkormányzatok nyilatkozatait. Kérdezte, hogy az 
alapítványi támogatásokról szóló előterjesztés miért előző nap este került kiküldésre? 
 
Szita Károly polgármester nem javasolta, hogy vegyék le napirendről az előterjesztéseket.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5471   Száma: 22.04.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 08:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a napirendekről, interpellációkról és napirend utáni felszólalásról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 2 11,76 11,11 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette 
napirendjére az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, valamint az 
Interpelláció napirendet. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József 

önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
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NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) 

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

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 

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

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

 
8. Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól szóló 

előterjesztés halasztásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

9. Előterjesztés kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük számára 
kiírásra kerülő pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

10. Előterjesztés a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 62, 84 m2 alapterületű 
bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő 
beszámításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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11. Előterjesztés a Kaposvár, Szent László utca 6128/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonba 

vételéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

12. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása 
honvédelmi kollégium és helyőrségi szálló létesítése céljából 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

13. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi utca 3587/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

14. Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni szakápolás) 
megszüntetéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

15. Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

17. Tájékoztató a 2021. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

18. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2021. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
19. Előterjesztés a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

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

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2022. I. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

21. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I.-II. havi teljesítéséről és az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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22.  Alapítványi támogatások 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
23. Interpelláció 
 
 
 
Zárt ülésen: 
 

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

 
 
 
Szita Károly polgármester pár mondatban összefoglalta az előző időszak történéseit a 
teljesség igénye nélkül. Február végén letették a Raktár utcában a Magyar Posta új logisztikai 
depó alapkövét, amely 85 új munkahelyet fog teremteni. A Raktár utca nem régen még elég 
foghíjas terület volt, most egy új ipari terület lett. Most, hogy kifelé mennek a Covidból, egy 
újabb rossz történik, Ukrajnából érkeznek menekültek az országba. Sokan rövid ideig 
tartózkodtak az országban, de vannak olyanok is, akik munkalehetőséget kerestek és találtak 
itt. Gyermekeik is iskolába járnak, sportolókat is fogadott be a város, ifjúsági korosztályos 
ukrán válogatott úszók és családjuk. Ők itt készülnek fel a versenyekre. Dzsúdós 14-18 év 
közötti válogatott sportolókat is fogad be több megyei jogú város, Kaposvár 44 versenyzőnek 
ad helyt, ha élni kívánnak a lehetőséggel. Fásítás lesz tavasszal. Egy országos fásítási program 
indult a megyei jogú városok kezdeményezésére, amelynek a Mol Új Európa Alapítvány a 
támogatója. Kaposváron 7000 fát ültetnek. Egy újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a város. 
Megjöttek a város által vásárolt első elektromos buszok. Zöld rendszámos Ikarus buszok, 
melyek feltöltve 300 km-t tudnak megtenni. Ez annak a programnak az indító láncszeme, 
melynek során megújítják az egészség védelmében a tömegközlekedést. 2015-ben lecserélésre 
kerültek a gázolajos buszok sűrített gázosra, amelynek töredéke a károsanyag kibocsátása a 
gázolajokéhoz képest. 2028-ra ezeknek a cseréje is megérik és az egész flotta elektromos lesz. 
A pályázatok sikerességétől függ, hogy milyen ütemben halad a csere. Jelentős energetikai 
felújítások történtek az elmúlt időszakban. Átadták a Széchenyi István Szakközépiskola 
épületét, amely 400 millió forintból újult meg. Ebben az évben egy 2 milliárd forintos 
intézmény-korszerűsítésébe kezd a város. 4 iskola és a könyvtár kerül felújításra. Gratulált a 
március 15-e alkalmából kitüntetett kaposvári művészeknek. Elindult a Kométa több mint 30 
milliárd forint értékű fejlesztése, amely a kaposvári élelmiszergazdaság zászlóshajóját 2025-ig 
elröpíti addig, hogy megháromszorozza az árbevételét, jelentős létszámban növeli a 
munkahelyek számát, Európa egyik meghatározó húskészítményt gyártó üzeme tud lenni. Ezt 
az állam 10 milliárd forinttal támogatja. Letették kb. egy hónappal ezelőtt a Sisecam 
üvegcsomagoló üzem alapkövét, amely több, mint 90 milliárd forintnyi beruházásból épül. A 
régészeti munkálatok már folynak, ezt követően kezdődik a beruházás. 300 újabb munkahelyet 
létesítenek. Az egyetem is felveszi azt a fonalat, amely azt a célt szolgálja, hogy a város életében 
segítse a város gazdaságfejlesztési programját, és olyan képzési formát indítson el, amelyre 
szükség van a városban. Az elmúlt évben a műszaki képzés indult el Kaposváron, az idei 
beiskolázási évben mindkét szakon várakozáson felüli a jelentkezők létszáma. A következő 
tanévben élelmiszermérnöki képzés indul az egyetemen. Újdonságként hívta fel a figyelmet 
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arra, hogy az Agórában birtokba vették a Digitális Tudásközpontot. Ez egy 400 millió forint 
körüli beruházás, a város fiataljainak adja meg azt a lehetőséget, hogy rendelkezhessenek azzal 
a tudással, amelyre szükségük lesz. A Keleti Ipari Parkban épül fel az az üzem, ahol az első 
hazai – Gidrán típusú – hadi gépjárművet szerelik össze, és reményeik szerint később a gyártása 
is itt lesz. A Keleti Ipari Parknál Kovács Levente rektor úrral jelentették be, hogy egy 15 
milliárd forintos fejlesztés kerül Kaposvárra az Óbudai Egyetemmel közösen, ahova 6 
üzemcsarnok épül. 40 millió forint kerül elköltésre az illegális hulladéklerakók felszámolására. 
Jegyző urat kérte, hogy a lehető legnagyobb szigorral járjanak el, és a lehető legnagyobb 
mértékű büntetést szabják ki az elkövetők részére. A székesegyház felújítása is befejeződött, 
átadásra került a kaposváriaknak. Az 1886-ban épült templom részére egy 1732-ben kiadott 
Káldi bibliát adományozott. A rendőrség részére is testkamerák, számítógépek, menetrögzítő 
kamerák kerültek átadásra. Ezek már használatban is vannak. A cél az, hogy Kaposvár és a 
Zselic turisztikai célpont legyen, hogy első 20 turisztikai desztinációba kerüljön a város. 
Megújult és új helyre költözött a Tourinform Iroda. A Dorottya házban kapott helyet. A 
turisztikai marketing a sport miatt is fontos, mert ha sportesemények, országos, európai, 
világban is jegyzett versenyek érintik Kaposvárt, akkor az országban mindenhol láthatják ezt a 
térséget. Most ilyen verseny lesz a Giro d Italia kerékpárverseny, amely két hét múlva vasárnap, 
az utolsó magyarországi rajttal Kaposvárról indul. Reméli, hogy a városról nagyon szép képeket 
látnak a nézők, és felkelti az érdeklődést a város iránt. Jó úton halad a Sávház új kopolit 
üvegezése, a Buzsáki partfal átadása is talán május végén megtörténik, jó esély van arra, hogy 
az atlétikai pálya is megújuljon. A 67-es út kaposvári szakasza is készül, nyár végére elkészül, 
de nem kerül átadásra, mert a 67-es út felüljárója nem fog addigra elkészülni a szalagkorlát 
hiánya miatt. Április 3-án választás volt. A város számára is rendkívüli jelentőséggel bíró 
döntése volt a kaposváriaknak, hogy hogyan döntöttek. Különbség van, hogy melyik kormány 
van hatalmon. Megköszönte a bizalmat, a magas részvételt, gratulált a két országgyűlési 
képviselőnek, akik a parlamentbe kerültek. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Kossuth téren 
letekerhetik a városlakók a Giro verseny távját.  
 
 

-----1 Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésében az első napirenden kívül érintette a 
második napirend témáját is, mivel a beruházások a tavalyi évről áthúzódtak az idei évre. A két 
napirend összefügg egymással. 2021-ben is járványügyi költségvetés készült. Három fő 
szempontot vettek figyelembe, a gazdaság stabilitásának megőrzését, maradjanak meg a 
munkahelyek, ne dőljön össze a gazdaság. A másik, hogy egészségesek maradjanak a város 
lakói, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy kerüljék el a fertőzést, ha megfertőződtek, 
a lehető leggyorsabban gyógyuljanak ki. A harmadik az önkormányzati kötelező feladatok 
ellátása. Járvány előtt 2019-ben a Kaposváriakkal közösen eldöntötték azt, hogy milyen célok 
vannak 2030-ig. Négy prioritás volt. Ezt folytatták 2022-ben is. A gazdaság, munkahely 
azoknak, akik dolgozni akarnak, a gyarapodó Kaposvár, 2030-ra szülessenek legalább annyian, 
mint ahányan meghalnak. A harmadik, hogy 2030-ra legyen a város az ország egyik 
legegészségesebb városa. A negyedik az energiafüggetlenség, a klímavédelem. 2021-ben 
sikerül megvalósítania a terveket. Büszke ezekre az eredményekre. A helyi gazdaság erős, a 
járvány ellenére erősödött. Két ipari park betelt, a Keleti Ipari Parkba jött a Sisecam, a Gidran, 



7 

 

az Északi Ipari Park 170 hektáros lesz, ha beépül. Megköszönte Borhi Zsombor alpolgármester 
munkáját az ipari parkokkal kapcsolatban. A Tudományos Innovációs Park is nyílik 6 hektáron 
a Keleti Ipari Parkban. Ebben az évben is szerepel a költségvetésben a Raktár utca, a volt Sáév 
telep, a Videoton Ipari Park megújítása. A Pécsi utcában két iparterület, valamint a Nyár utcai 
ipari terület közműellátásának megújítása is tervben van. Helyes döntés volt a Kormány 
részéről az, hogy az iparűzési adót a kis- és középvállalkozásoknál megfelezi. Károsultak voltak 
az Önkormányzatok, mert ezt nem kellett befizetni. Ez 680 millió forint adókiesést jelentett, de 
a gazdaság működött. Még ebben az évben is érvényben van ez a szabály. A Kormány 100%-
os kompenzációjára várnak. Azzal együtt, hogy a 2021. évi iparűzési adóbevétel 1%-os kulcsa 
mellett is meghaladta a 2020. évit az iparűzési adó bevétel. Ez jelenti a város gazdaságának 
erősítését. Szintén a gazdaságot szolgálva 600 milliárd forint út-, és járdafelújítás volt. Ami a 
Gyarapodó Kaposvárt illeti, az a feladat volt, hogy a lehető legtöbb lehetőséget biztosítsák 
annak érdekében, hogy Kaposváron érdemes legyen gyermeket szülni, felnevelni. Ezekkel a 
lehetőséggel éltek: lakásvásárlási-, telekvásárlási-, építési támogatást adtak, bölcsődébe, 
óvodába járóknak sportban, étkezésben kedvezményeket biztosítottak. A kórházban is megújult 
a szülészet. A nővérszálló helyett újat kell építeni, ami már nem a gyógyításhoz kapcsolódik. 
Jól felszerelt most a kaposvári szülészet, akik eddig nem Kaposváron szültek, azok most ide 
jönnek. A Tulipános bölcsődét megújították, férőhelyet bővítettek, az Irányi D. utcában is 
bölcsődét építenek, ha találnak rá forrást. A harmadik vállalás, hogy egészséges legyen 
Kaposvár. Elkészítették az Egészséges Kaposvár Programot, ez volt hatékony a vírus miatt. 
Nem lehetett azokat a közösségi eseményeket megtartani, amik ezt népszerűsítették volna. A 
szűrővizsgálatok már elindultak a pedagógusoknál, a szűrőgépet elviszik a munkahelyre 
prevenciós jelleggel. Készül a Kinizsi futókör, a tornaeszközök is kihelyezésre kerülnek. 1 
milliárd forint értékű kerékpárút és közbringa program folyik, a pumpaparkot is előkészítik. 
Május végére talán be tudják lakni a Polgárok Házát, amely a kórház volt déli területén épült 
meg. A kórház együttműködésével szűrőpontokat, egészségházat alakítanak ki. Nem kell 
bemenni a kórházba, de a vizsgálatokat elvégzik. Az ukrán-orosz háború felhívta a figyelmet 
arra, hogy energiafüggetlen legyen a város mindenkitől akkor, ha fűteni akarunk, világítani 
akarunk. Kaposvár lakói védve vannak a Kormány rezsicsökkentő politikájával, de a gazdasági 
szféra fizeti a megnövekedett energia árakat. Elkészítették a napelemparkokat, lecserélték az 
autóbuszokat, az elektromos busz park bővítésével kell megteremteni, hogy napelemmel 
megtermelt árammal lehessen a buszokat tölteni, amely így olcsóbb is lesz és megújuló 
energiával állítják elő a tankoláshoz szükséges áramot. Biogázt is használ a város. Épül a városi 
zöld fűtőmű, ami azt eredményezi, hogy a gáz fűtést váltja ki 58%-ban. Az a cél, hogy 100%-
ban megújuló energiával lehessen a távfűtést biztosítani. A nehézségek ellenére sikeres volt az 
előző év. A 2022-es költségvetés módosítása arról szól, hogy átvezették azokat a célokat, 
amikről korábban már döntöttek.  
 

-----Kérdések----- 
 
Felder Frigyes képviselő a Városligettel kapcsolatban kérdezte, hogy az eszközök felújítása 
mikor kezdődik meg (kosárpálya borítása, fa lelátó, pavilonnál levő ösvény, kondipark, 
interaktív bútor, játszótér)? Lesz-e újra vízibicikli és csónakázási lehetőség a tavon, lesz-e 
kijelölt gazdája a Városligetnek? Kérdése volt, hogy a játszóterek felújítása mikor indul el? Az 
energiafüggetlenséggel kapcsolatban kérdezte, hogy a kínai napelempark hogyan járul hozzá 
közvetlenül a város energiaellátásához? Lesz-e légszennyezettség-mérő állomás a Füredi út 
végén? A pedagógushiánnyal kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés az enyhítésre? 
Félmegoldásnak tartja a csoportösszevonást, mivel egyre több saját nevelési igényű gyerek van, 
és őket a kisebb létszámú csoportban lehet fejleszteni. Lát-e polgármester úr valamilyen jogi 
akadályát annak, hogy az általános tartalékból vagy a veszélyhelyzeti tartalékból legyen 
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elköltve 18 millió forint az otthonápolásra? Helyesnek tartja, hogy a szűrővizsgálatok 
elindulnak? Megkapta a levelet a kórházi várólistákról, és abban az áll, hogy nem itt a 
legrosszabb a helyzet. Van-e lehetőség arra, hogy érdemben tárgyaljanak a kórházi 
várólistákról? Gulyás miniszter úr az egy héttel ezelőtti kormányinfón azt mondta, hogy a 
szálloda beruházással kapcsolatban találkozni fognak. Megtörtént-e ez a találkozó és 
megoldódik-e a szálloda finanszírozása?  
 
Pintér Attila képviselő elmondta, hogy Borhi alpolgármester úr azon a közgyűlésen, amelyről 
Polgármester úr hiányzott azt válaszolta, hogy a napelempark közvetlenül nincs kapcsolatban a 
kaposvári energiaellátással. A taszári reptérrel kapcsolatban elmondta, amely a november 25-i 
Magyar Közlönyben megjelent az a kormányhatározat, amely „egyetért a taszári repülőtér 
területének kereskedelmi, ipari és logisztikai célú hasznosításával, kereskedelmi repülőtér 
kialakítása érdekében”. Ezzel ellentétben arról olvasott, hogy napelempark kiépítését valósítják 
meg. Elképzelhető, hogy napelempark létesül a taszári repülőtér területén? „Van-e akadálya 
annak Polgármester úr, hogy a Publimont Kft-vel kötött szerződésünket nyilvánosságra hozzuk 
és a honlapon látható legyen? Sokan nem tudják, hogy mi az a Publimont Kft. Az a reklám-
rendszergazda, amely a város közterületein a reklámfelületeket értékesíti és ennek érdekében 
szerződést kötött vele az Önkormányzat, és ezt a szerződést a mai napig nem lehet nyilvánosan 
elérni. Korábban Jegyző úr ígéretet tett arra, hogy elérhető lesz a szerződés és láthatjuk, hogy 
milyen feltételekkel kötötte az Önkormányzat ezt a szerződést, amelyből ugye nekünk 
bevételünk is van. Ebből következően nem tudjuk, hogy mennyi az a bevétel, vagyis 
nyilvánosan nem derül ki, hogy mekkora az a bevétel.” Ha jól emlékszik, akkor júniusban 
valósítják meg a közbringa programot. Hol tart ennek a megvalósítása? Felder képviselő úr 
kérdését kiegészítve kérdezte, hogy lesz-e valamilyen javaslata arra a koncepcióra, amelyben 
finanszírozható lesz a szálloda létesítése, amely fontos lenne a szálláshely kapacitás bővítése 
miatt. Tudja, hogy a szálloda építése nemcsak önmagában egy szálláshely kapacitást jelentene, 
hanem a fürdő fejlesztését is. Az Inert Zrt-t beperelte az azóta felszámolt CBS Kft. 600 millió 
forintot követelt az Inert Zrt-től, amelyből 210 milliárd forintot ítélt meg a bíróság a jogutód 
cég számára, aki jogosan követeli az összeget és a kamatokat. Lát-e arra jogi lehetőséget, hogy 
ezt az összeget ne fizesse meg a Kapos Holding tulajdonosa, lát-e valamilyen megoldást, vagy 
eleget kell tenni a jogerős követelésnek és ki kell fizetni a fél milliárd forintot? Tavaly 
értékesítésre került a Dési H. u-i telek, ahol most egy társasház épül. A sajtóban olvasta, hogy 
az értékbecslés 64,5 millió forint értékű volt, mint 2021-ben. 2007-ben is ugyanennyi volt az 
értéke. Akkor értékelték túl ezt a területet vagy 2021-ben értékelték alul a területet annak 
ellenére, hogy a terület nagysága másfélszer akkora lett. Hogyan lehetséges, hogy ugyanakkora 
az értéke 2021-ben, mint 2007-ben volt? A Kaposvári Röplabda Sport Egyesület 14 millió 
forintos támogatása kapcsán kérdezte, hogy komoly gondok vannak-e a leány röplabda 
utánpótlással? Nem is játszik már a nagycsapatban utánpótlásból felkerült lány. Ez azt jelenti, 
hogy az utánpótlásképzés nem éri el a célját. Ezt egy kaposvári szülő leveléből olvasta. Nagyon 
sok kaposvári fiatal leány hagyta el az utánpótlás képzést. Női sportban a röplabda az egyetlen, 
ahol ők is csapatban sportolhatnak. Fontosnak tartja, hogy visszataláljanak azok a fiatalok, akik 
röplabdázni szeretnének. Bízott benne, hogy megnyugtató választ kapnak. A sportiskolában 
létesített szakosztállyal együtt sincs akkora gyereklétszám, amekkorára szükség lenne.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy 2021-be milyen finanszírozása volt az 
otthoni szakápolásnak a Kaposvári Szociális Központ költségvetési keretén belül, mennyibe 
került az önkormányzatnak, hány beteget ápoltak 2021-ben? Hol található a támogatási keretek 
kezelői által készített beszámoló? Az előterjesztésben szerepel a takarékos gazdálkodás és 
járványügyi költségvetés, megtette a hatását. A takarékos gazdálkodásba hogy fér bele, hogy 
három főállású alpolgármestert fizetnek és emelést is kaptak? A harmadik státus létesítésénél 
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vállalt költségvetési többlet kötelezettségvállalást a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e, Miért csak 
intézményi tesztelést rendelt el, miért nem engedte a lakosság ingyenes tesztelését? Nem 
gondolja-e, hogy a fennálló veszélyhelyzet alatt az otthoni szakápolás felértékelődött a kórházi 
kezelés kiegészítéseként? Az energiaár robbanás, inflációval kapcsolatban kérdezte, hogy mi 
várható, milyen intézkedésekre kell számolni a lakosságnak, kiket érint, mi a terv a lakosság 
terheinek csökkentésére, a növekvő infláció és energiaár emelés miatt? Van-e terve esetleges 
gázellátási problémák esetén? Ezeket a terveket hol ismerhetik meg az itt élők? Két 
kormányzati döntés alapján másfél milliárd, illetve négyszázmillió forint központi 
támogatásban részesült az önkormányzat. Ennek megfelelően 178 millió forint ÁFA 
visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit kért a Kormánytól, hogy engedjék el. Ezt a 
kérelmet elutasították. Egy másik forrásból ennél kevesebb, de nagyságrendileg azonos forrást 
kaptak. Mi a véleménye erről a finanszírozási megoldásról? A társaságok vevőinek 
kintlévősége minimálisan emelkedett. Ez a minimális emelkedés valós? Közvilágítási 
előirányzattal kapcsolatban kérdezte, hogy áll a fénymérés, amire ígéretet kaptak a képviselők? 
Mik az elsődleges tapasztalatok, mikor láthatják a lakók a mérési eredményeket? A 2022. évi 
költségvetési módosítással kapcsolatban kérdezte, hogy az elfogadáskor az egész évre 
biztosította az otthonápolási szakápolást. Mi történt a költségvetés elfogadása után, amiért ezt 
a meglepő előterjesztést eléjük tárta. Mennyibe kerül az Önkormányzatnak 2022-ben az otthoni 
szakápolás, hány beteget ápoltak 2022-ben az első negyedévben, milyen jellegű ellátásokat 
biztosítottak, így milyen szociális önként vállalt feladatok ellátását szüntette meg az 
Önkormányzat? Nem emlékszik arra, hogy 30 év alatt előfordult volna ilyen. Az interpellációk 
nagy része előző ígéretek számonkéréséről szól. Kérdezte, hogy az Ady E. utcában két éve 
kiszáradt fa mikor lesz kicserélve? Elmondta, hogy általános vélemény, hogy szemetes a város.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a Szentjakabi Bencés Apátság fejlesztésére 830 millió forint lett 
beállítva. A város egyetlen Árpád kori műemléke, ami több éve be van zárva. Mikor lesz ismét 
látogatható? A képviselőkhöz intézte kérdését, miszerint mióta a költségvetés része a röplabda 
szülői egyéni panasza? A kórházi várólisták mióta a kaposvári költségvetés része?  
 
Torma János tanácsnok a felújítási kiadások között szereplő lakótelepi parkoló programmal 
kapcsolatban kérdezte, hogy mikor lesz enyhülés, előrelépés az ügyben?  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a kérdéseket. Az ellenzéki képviselők kérdéseire 
reagálva nemtetszését nyilvánította ki. A játszóeszközök minden évben felújításra kerülnek, a 
kosárpalánkok is. Hibás eszköz vagy játék nem maradhat kint. A városgondnokság jelzi, ha 
nagyobb felújításra is szükség van és nem kér rá pénzt. A Városliget a szíve csücske, 
folyamatosan fejlesztik, a pumpapark is oda kerül. A homokozók cseréje, felújítása is 
megtörténik. A játszóterek felújításával végezni kell, amíg a nyári szünidő elkezdődik. A 
légszennyezettség-mérő megérkezett a múlt héten. Hamarosan ki is fogják tenni a helyére. 
Annak a 20 pontnak a helye is kijelölésre került, amiknek a mérését a nagy mérőműszer fogja 
végezni. Elmondta, hogy nemcsak pedagógushiány van, hanem szakember hiány van. A 
pedagógus az egyik legkiválóbb szakember. Vonzóvá kell tenni például szakember lakással, 
hogy itt telepedjenek le. A Dési H. utcába is azért épültek a szakemberlakások. A városban 
munkát vállalóknak csak a fele kaposvári. A többiek vidékről járnak ide dolgozni, csak így lehet 
biztosítani a gazdaság működését. Az otthonápolási szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy 
olyanból próbálnak problémát csinálni, ami nem probléma. Kaposváron körülbelül 20 ember 
van, akit ápolni kell. Őket ápolják, a legmagasabb szintű otthonápolási szolgálatot kapják. Nem 
fog sérülni az otthonápolási szolgálat, de az a négy fő, akik ott alkalmazásban vannak továbbra 
is otthonápolást látnak el. A kórházi várólistákat szóba fogja hozni. Gyógyításra nem 
vállalkozik, mivel ahhoz nem ért. Örül annak, hogy a kaposvári kórház kőkeményen dolgozik 
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azon, hogy a várólistákat csökkenteni tudja. Ő sem érzi sikernek, hogy nem az utolsó a város. 
Örül annak, hogy az ellenzék is támogatja a szálloda építését. El fog készülni, nem tudja 
pontosan megmondani mikor. Ha sikerül pénzt szerezni rá, akkor épül meg. Tiltott támogatás, 
majd megtalálják a módját, hogy ne az legyen. Lehet, hogy nem most fog megépülni. A cél, 
hogy 2030-ig megépüljön. Napelemparkkal kapcsolatban elmondta, hogy közvetlen és 
közvetett haszna van a városnak belőle. Közvetlen az, hogy fizetnek érte, és abból megújuló 
energiát tud a város vásárolni, közvetett a haszon a tekintetben, hogy az itt megtermelt energia 
megjelenik a kaposvári közvilágításban. Ez már klímavédelem szempontjából a város CO2 
kibocsátásába van benne. A kanóc is fog jönni közvetlenül a városba, csak később. Nézzék meg 
a háztetőket, nagyon sok napelem van rajtuk. A Sávház tetején is van. Taszár. Amiért a 
Kormány eladta, azt be is fogja hajtani, de napelempark is elfér ott. A Publimont szerződése 
nyilvános. A közbringa jól áll, a nyereg készül, néhány apróság készül. A sebességből nem 
vesznek vissza, mivel az alpolgármesterek azt mondták nem gyors. Sisak nélkül ne használja 
senki. Az Inert Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy 1.200 milliárd forint került megtakarításra 
azzal, hogy nem Kaposmérőbe vitték a hulladékot. A Bíróság jog szerint döntött. Kaposvár 
saját maga látta el a hulladéklerakást harmad áron. A Dési H. u-i telek értékét értékbecslő 
állapította meg. 9 lakás bérleti joga lesz a városé az itt felépülő lakásokból. Az óvoda területéből 
semmi nem vettek el, a karó volt rossz helyre letűzve. Jegyző urat kérdezzék meg, ha 
bizonytalanok valamiben. A röplabdával kapcsolatos kérdés. Nem tudja ki írta a levelet. A 
kaposvári röplabda utánpótlás bajban volt azért, mert nem fizették ki az edzőket. Kaposvár 
városa úgy döntött, hogy megmenti a röplabda utánpótlást. A lányok úgy döntöttek, hogy 
átjönnek a Sportiskolába, az edzők innét kapják a fizetésüket a fiúk maradtak. Találkozni fog a 
szülőkkel. Van kaposvári válogatott versenyző, alpolgármester úr lánya. A kaposvári gázellátás 
érdekében annyit tesz, hogy támogatja a Kormányt, hogy tartsa meg a rezsicsökkentést. Az Áfa 
kapcsán bölcs döntés volt. A minisztérium elismerte, hogy hibázott és korrigálta a hibáját. A 
Bencés Apátság tervét átalakították, a közbeszerzéssel kapcsolatban átadta a szót.  
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy mivel pályázatból valósul meg ezért egy előzetes 
ellenőrzésnek kell alávetni, ami folyamatban van, hiánypótlást írtak ki, reméli, hogy hamarosan 
megkapják az engedélyt a pályázat kiírására.  
 
Szita Károly polgármester a többi lakótelepen bizalmat kapott képviselő figyelmébe ajánlotta 
válaszát. Iszonyatos mértékben nő évről évre a gépjárművek a száma. Nem számít az 
áremelkedés. Átlagban 800-850 között van az évi gépjármű emelkedés nettóban, nincs benne, 
amiket a forgalomból kivontak. A lakótelepeknél a legszembeötlőbb ez, ott jelent óriási 
problémát. Azok a lakások is úgy épültek valamikor, hogy egy garázs tartozott lakásonként, 
amit sokan nem annak használják. Kihívás, hogy hova lehet garázst építeni és hova nem. 
Felmérést készítettek a város lakótelepein, hogyan lehetne enyhíteni a problémát. 
Meghatározták, hogy az adott részbe lehet-e parkolót építeni vagy sem és hányat lehet, ha lehet. 
Mélyparkolót nem lehet építeni a közművek miatt. Javaslatot kapott, hogy hány felszíni 
parkolóhelyet lehet kialakítani és hova. Ez Önökkel egyeztetve lett, a TOP Plusz-ból tervezik 
megvalósítani. A képviselőknek meg kell keresniük az ott élőket, hogy elmondják 
véleményüket a tervezett parkolókról. Az előkészítés folyik, reméli, hogy a nyár folyamán 
eljutnak addig, hogy véleményt kérjenek.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy gondolta, hogy a 2022. év nehezebb lesz, de optimista, hogy 
a város fejlődni fog. Donneri képviselőként a költségvetésben levő sorokra reflektált. Szépen 
áll a Jókai liget felújítása. Örül annak, hogy Nyár u-i ipartelep felújítása elkezdődik. 
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Célszerűnek tartaná a Nyár utca közepét a Szigetvári utcával összekötni. A rehabilitáció 
tervezésére tervezett 40 millió forinttal kapcsolatban kérte Polgármester urat, hogy mindenféle 
nehézség ellenére tartsák kézben. Nagyon fontos lenne a Nyár u., Zrínyi u., Jedlik Á. utca 
közötti tömbbelső tényleges átépítésének a megkezdése. A donneri közösségfejlesztésre 
beállított összeget pontosan nem tudja mire vonatkozik, de reméli, hogy hasznos célra lesz 
fordítva. A Szentjakabi Bencés Apátsággal kapcsolatban elmondta, hogy tudja, hogy 
folyamatban vannak a munkák, de nem örömteli, hogy a közbeszerzéseket is most kell 
lefolytatni. Jó lett volna, ha 2023. évben befejezik és megnyitják. Nagyon fáj neki – jelezte már 
többször is – a felújítás során kiírásra kerül a szentjakabi hegyen levő fakilátó felújítása, ami 
tönkrement. Véleménye szerint a kilátót a domb aljára tervezni nem szabadott volna. A 
feltüntetett összeget inkább az apátságra kellene költeni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5472   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Szép Tamás tanácsnok részére + 2 perc hozzászólási idő adásáról a testület 
az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a költségvetésben bent van a városligeti kajaksuli terve, ami a covid 
miatt elhalt. Ez érthető. Voltak már tervek ezzel kapcsolatban, szeretné tudni, hogy milyen 
keretek között lehetne ezt üzemeltetni. Jó lenne, ha az iskolások igénybe tudnák venni az 
úszáson és a korcsolyázáson kívül. A Kalinyini emléktábla és környékének felújítása. 
Véleménye ez nem jó, hanem a Tver táblát szeretnék felújítani. Örömmel olvasta, hogy a Tisza 
utcai átjárót felújítják. Megemlítette, hogy ott nincs vasúti átjáró.  
 
Felder Frigyes képviselő nem szeretne belemenni az adok-kapokba, nem helyénvaló 
véleménye szerint. A Városligetben arra nem kapott választ, hogy a tavon a vizibiciklizés vagy 
a csónakázási lehetőség meg lesz-e oldva, illetve a városligeti felügyelő kérdésre sem kapott 
választ. Köszönte az energiafüggetlenségre és napelemparkra adott választ. Érti a logikát benne. 
A pedagógushiányt azért szerette volna, ha jobban kifejtette volna, mivel véleménye szerint 
valamit kellene kezdeni vele. Köszönte, hogy a kórházi várólistákkal kapcsolatban egyeztet. Az 
otthonápolással kapcsolatban elmondta, hogy olyan információi vannak, hogy akik itt a 
városban átvenné a betegápolást, azok nem is tudnak róla, nem lett velük egyeztetve. A négy 
fő dolgozó foglalkoztatását hogyan oldják meg. A szállodaépítéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy a technika csodája által később meg lehet nézni a kormányinfót.  
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Pintér Attila képviselő sérelmezte, hogy a Polgármester milyen stílusban válaszolt a 
kérdésekre. Megítélése szerint nem illik ahhoz a ranghoz és hozzá az a stílus, amit a 
Polgármester megengedett magának. A napelemparkkal kapcsolatban elmondta, hogy nem az 
anyagi haszonra vonatkozott a kérdést, hanem arra, hogy Kaposvár energiaellátásához milyen 
köze van, illetve, hogy mi építettük-e azt. Válaszként elmondta, hogy nem a város építette. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a napelempark arra a rendszerre táplál be most is, 
amiről Kaposvár közvilágítása is működik. A későbbiekben közvetlenebb köze lesz az 
energiaellátáshoz.  
 
Pintér Attila képviselő az állítása az volt, hogy a város építette-e meg, nem az a kérdés, hogy 
közvetetten kapnak-e a napelempark áramából, hanem arra vonatkozott, hogy Kaposvár 
energiafüggetlenségét milyen mértékben szolgálja. Örül a kijelentésnek, hogy a jövőben még 
közvetlenebb köze lesz a napelemparknak Kaposvár energiaellátásához. A taszári repülőtérrel 
kapcsolatos kérdését azért tette fel, mert nem csak őt lepte meg a márciusban olvasott hír, hogy 
a repülőtér területének egy részét napelempark építésére akarják használni. Nem tudja 
megmondani, hogy ez lehetséges e a repülés mellett, de ő csak azért aggódik, hogy nem zavarja-
e majd a repülőtér működését.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5473   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: Pintér Attila képviselő +2 perc hozzászólási idejéről a testület az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
 
Pintér Attila képviselő az Inert Zrt-vel kapcsolatban elmondta, hogy 1,2 milliárd a valós 
összeg véleménye szerint. A kérdése az volt, hogy a bíróság jogerős ítéletének megfelelő 
összeget ne kelljen kifizetni. Az ítéletben írt 400 millió forint összeget ki kell-e fizetni a jogutód 
részére? A szállodaépítést illetően elmondta, hogy lehet, hogy ebben nincs teljeskörű egyetértés 
a Közgyűlésben, de ő a szállodaépítés pártján van, és amellett hogy lehessen minőségi irányban 
szálláshely kapacitást bővíteni.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy véleménye szerint az, aki nem ápolt még 
végstádiumos beteget, az ne formáljon véleményt. Különösen igaz az, amikor valaki a világtól 
elzártan a hozzátartozóját ápolva él. Amikor ennek vége van, akkor érzi meg az ápolás hiányát. 
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Nem lehet íróasztal mellől, egy fél oldalas előterjesztéssel, az érintettek meghallgatása nélkül 
dönteni. Kérte a Polgármestert, hogy válaszoljon az elmaradt kérdésekre. Takarékos 
költségvetést ír az előterjesztésbe, harmadik alpolgármester miatti pénzügyi kötelezettséget a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e. Nem gondolja-e, hogy a veszélyhelyzet alatt az otthoni 
szakápolás felértékelődött. Miért nem támogatta a dolgozókon kívül a kaposváriak ingyenes 
tesztelését. Van-e terv a gázellátást elmaradása esetén a lakosság ellátására. Hogy áll a 
fénymérés, amit megígért? Azokra a jelzésekre, hogy szemetes a város, rendszerszerűen milyen 
megoldási javaslata van?  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte képviselő urat, hogy 
fogadja el, hogy a város polgárai minősítenek mindenkit. Az az érdekes, hogy a város polgárai 
mit mondanak a következő választáson. Nem értette, hogy miért baj az, ha nem a város költ rá, 
hogy napelempark, vagy 2x2 sávos út épüljön. Nagyon sokat tettek azért, hogy ezek 
megépüljenek, nem a városnak kellett kifizetni, hanem más fizette a város érdekéből. Gombos 
elnök úr hűtlen kezelést követett volna el, ha nem úgy járt volna el, ahogy eljárt. A jogászok 
döntik el, hogy helyes volt-e. A fényerősségre azért nem adott választ, mert az interpellációnál 
kap rá választ. A többi kérdésre már többször válaszolt. A Városligetet érintő kérdésekre 
válaszolva elmondta, hogy mindig valami újat visznek oda, hogy élhető legyen. A kajaksulit 
bízzák a hozzáértőkre. Alpolgármester úr koordinálta ezt. A városi sportkoncepció 
jóváhagyásával kapcsolatos anyagot a júniusi közgyűlés tárgyalja majd. A kajaksuli feltételeit 
nem tudta biztosítani egyik megkeresett egyesület sem. Nyitott a vízibiciklire és a csónakázásra 
is. Parkőr most is van a Városligetben. Javaslatot vár, hogy nagyobb attrakció is legyen még 
ott. Az otthonápolási szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy az ellátottak továbbra is el 
lesznek látva és ezért, ha kell pénzt ad a város. Az a cél, hogy a lehető legjobb otthonápolást 
végezzék el. A négy szakember ha továbbra is ezt akarja csinálni, akkor lesz lehetősége. Azt 
látja, ha vonzóvá lehet tenni egy pályát, mert van jól fizető munkahely és itthon is lehet tanulni, 
akkor jó esély van arra, hogy fel tudja egy szakmai iránt kelteni az érdeklődést, mert azzal a 
reménnyel jön a fiatal, hogy kap ösztöndíjat, lesz munkahelye, kap megfelelő fizetést is. Nincs 
pedagógus utánpótlás, azért van a visszafoglalkoztatás. Véleménye szerint a pedagógus szakma 
nem fizetés kérdése. Meg kell lennie annak, hogy itt mindene meglegyen arra, hogy 
letelepedjen. Kapjanak támogatásokat például. A donneri rehabilitációt elkezdték. Nem az az 
út, hogy mindenki eladja a lakását. Minden évben vásárolnak majd lakásokat. Alpolgármester 
úr figyeli ezeket a magántulajdonban levő lakásokat. A rehabilitációt nem az oldja meg, hogy 
ezeket a lakásokat megveszi a város. A Nyár utca közlekedésének infrastruktúráját, a Csík F. 
sétánnyal való összekötését a TOP Plusz Programmal kezdik meg. Ez egy rendkívüli bonyolult 
feladat, de csak úgy állnak neki bárminek is, ha a lakókkal egyetértésében történik. Most már a 
covid után lehetőség lesz az emberekkel való találkozásra. A kilátóba menjenek fel együtt, 
szépet fog látni így is. Az emléktábla Tver város emléktáblája volt, felújításra kerül. Az elődök 
állították még Kalinyinnak.  
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a Pécsi u-i járdaszakasz felújítása, ami a vasúti 
átjáróig fog tartani. Elírás történt, javítani fogják.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a képviselőket, hogy 
szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5474   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,32 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
40/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót. 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2021. évi maradvány elszámolás során a 26. 
melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti 
ellenőrzés által megállapított kötelezettségvállalásokon felüli, szabad maradványokat 
elvonja, míg a kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 
pénzeszközátadásként biztosítja. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. április 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2021. évi maradvány 

felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kaposvári Szociális 
Központ 2022. évre áthúzódó kötelezettségei pénzügyi fedezetére a Kaposvár és Sántos 
Intézményfenntartó Társulás részére 15.398 e Ft támogatást biztosít a Társulás által fel 
nem használt 2021. évi önkormányzati támogatás terhére. 
 

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

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2021. évi maradvány 

felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben a Humánszolgáltatási Gondnokságnak 
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a 2021. évi szabad maradványa terhére a Pécsi u. 52. szám alatti Közösségi Ház élőerős 
őrzésére és a közösségi házakba szükséges eszközök vásárlására 8 millió Ft-ot hagy 
jóvá, utólagos elszámolás mellett. 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5475   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2022.(V.10.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a maradvány elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----2 Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 5476   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82,36 77,77 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
41/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 27/2021.(VI.23.) 
önkormányzati határozat 13. pontja és a 48/2021.(IX.23.) önkormányzati határozat 8. 
pontja alapján nyújtott 10 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31-re 
módosítja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. május 31. (kölcsön szerződés módosítás) 
   2023. március 31. (kölcsön visszafizetés) 
 

3.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a korábbi önkormányzati 
szponzori szerződés Áfa összegére és az árfolyam változás többlet kiadásaira bruttó 14.097 
e Ft (nettó 11.100 e Ft) többlet forrást biztosít. Az önkormányzati forrás utalására a hiány 
rendezéséhez a Sportegyesület által bevont külső támogatók hozzájárulásának arányában 
kerülhet sor. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
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4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kaposvári Polgárok Háza üzemeltetési feladatait a 

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság látja el. Az üzemeltetési feladatokhoz 2 fő 8 
órás portás és takarító-portás álláshelyet biztosít Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
2022. május 1-től. Az üzemeltetési feladatok ellátásához éves szinten 13.903 e Ft-ot 
biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános működési kerete terhére. A 
2022. évi arányos támogatás összege 8.110 e Ft.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. május 1. 
 

5.) A Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Egészség Központ szakmai munkájához 
évi 10 millió Ft-ot biztosít, valamint felhatalmazza a Polgármestert a Kaposi Mór Oktató 
Kórházzal történő egyeztetésre, és az Egészség Központ üzemeltetésre vonatkozó 
megállapodás aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2022. május 15. 

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5477   Száma: 22.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelettervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76,47 72,21 
Nem 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 3 17,65 16,67 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2022.(V.10.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----3 Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) 
önkormányzati határozatának módosításáról ----- 

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

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a Töröcskei Településrészi 
Önkormányzatba kell új tagot választani, mivel Darabos Anita lemondott tisztségéről. 
Megköszönte eddigi munkáját. A településrész önkormányzati képviselőjével egyetértésben 
Jandzsó Jenőt javasolja településrészi önkormányzati képviselőként megválasztani. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő hiányolta az előterjesztésből a javasolt képviselő 
bemutatkozását. Javasolta, hogy az eddigi részönkormányzati képviselőnek köszönjék meg a 
munkáját. Javasolta, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármestert, hogy a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az SZMSZ-ben módosítsák a részönkormányzati képviselők választására 
vonatkozó részt, amelyben a részönkormányzati jelölőgyűlést visszaállítják és a 
részönkormányzat területén élők fejthetik ki véleményüket és küldhetik a képviselőt a 
részönkormányzatba.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy megköszönik Darabos Anitának a munkáját. Nem 
fog SZMSZ-t módosítani. Maximálisan megbízik a terület képviselőjének javaslatában.  
Átadta a szót Jandzsó Jenő részére. 
 
Jandzsó Jenő képviselőjelölt elmondta, hogy a Zselic-kertvárosban lakik 23. éve. Előző 
munkahelye a Városháza volt, innét ment nyugdíjba. Felkérték erre a tisztségre és reméli 
segíteni tudja a Városháza munkáját.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy örül, hogy segíti a város fejlődését és munkáját, 
amennyiben elfogadja a testület a javaslatot.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5478   Száma: 22.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
Tárgya: a testület határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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42/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati 
határozatának j) pontját úgy módosítja, hogy a Töröcskei Településrészi Önkormányzat 
külső tagja Darabos Anita helyett Jandzsó Jenő. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki Darabos Anitának a 

közösség érdekében eddig kifejtett lelkiismeretes munkájáért. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   azonnal 

 
 
Bereczki Dávid képviselő előolvasta az eskü szövegét, Jandzsó Jenő letette képviselői esküjét.  
 
 
Szita Károly polgármester jó munkát kívánt az új részönkormányzati képviselőnek.  
 
 
 

-----4 Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő  „Rövid előterjesztésről van szó, annak az utolsó egyik 
mondata viszont magyarázatra szorul. Intézményi térítési díjak, a kormány szabályozása miatt 
nem lehet tenni, a jelenleg hatályba lévő szabályozás alapján erre 2022. július 1. napjától lesz 
lehetőség. Kérdezem, hogy az állami beavatkozás miatt elmaradt bevételt a helyi lakosság 
finanszírozásában mikor és milyen módon téríti meg az állam. Továbbá, hogy szándékozik-e 
emelést beterjeszteni július1. után, mivel hogy ez a mondat arra utal, hogy ott egy lehetőség 
van, hogy az ellátottak, illetve a szolgáltatást igénybe vevők tudják, hogy számíthatnak-e 
ilyenre.” 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy mindig követték, amit kellett. 
Töredékét kérik a térítési díjnak. A második kérdésre igen volt a válasza.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a kieső összeget az állam nem kompenzálja.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5479   Száma: 22.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
43/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati 
rendeletet nem módosítja. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 
-----5 Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 

29.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a fogorvosok régi álma valósul 
meg azzal, hogy amennyiben elfogadásra kerül a javaslat, akkor a továbbiakban praxisban 
tudják végezni a munkájukat.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5480   Száma: 22.04.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2022.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6  Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy csak technikai átvezetést tartalmaz 
az előterjesztés. Dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványát javította az 
előterjesztő. 
 

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

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

 
#: 5481   Száma: 22.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2022.(V.9.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----7  Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 5482   Száma: 22.04.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a rendeletmódosításról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2022.(V.9.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8  Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól szóló 
előterjesztés halasztásáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elmondta, hogy a Turisztikai Bizottság ülésén levették a 
napirendről az előterjesztést, mivel akkor még nem áll rendelkezésre. A koronavírus konkrétan 
milyen eseményt hátráltatott, hiszen erre hivatkozik ez az anyag. Mi hiányzik a jelenlegi 
anyagból, ami a teljességhez kell? Tavaly júniusban tette meg javaslatát, hogy legyen 
felülvizsgálva a 2020-ban lejárt koncepció. Mi tartott egy éven keresztül? Megkapta a bizottság 
tagjainak véleményét Polgármester úr, amikor szeptemberben tárgyalták és meghallgatták a 
szolgáltatókat, illetve azt követően január hónapban pedig a megbízottat hallgatták meg, ahol a 
kérdőívét prezentálta. Ez ügyben rendelkezik-e információkkal, mivel ez ügyben külön 
levélben fordult Polgármester úrhoz a gyors intézkedés miatt.  
  
Szita Károly polgármester elmondta, hogy megkapta a levelet és el is olvasta. Átadta a szót 
Borhi Zsombor alpolgármester részére. 
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Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy kértek egy csomó plusz interjút, és ezek 
húzódtak el a koronavírus miatt. Annyit tett hozzá, hogy érti, hogy aggódik képviselő úr ezért 
a koncepcióért, de arról a bizottsági ülésről, ahol véleményét kifejthette volna, feléről 
eltávozott. Köszöni azoknak a bizottsági tagoknak, akik fontosnak ítélték ezt a kérdést és 
személyes interjúban elmondták véleményüket a megbízottnak. A képviselő nem ezek közé 
tartozik, így számára nem az ő véleménye lesz a mérvadó.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő alpolgármester úr megjegyzésére reflektálva elmondta, 
hogy írásban fejtette ki véleményét. Egy másik település bemutatásával úgy érezte, hogy 
Kaposvárról nem lesz szó. Január 12-én levélben fordult Polgármester úrhoz, hogy a kérdőívet 
javasolta megtekinteni számára, amit megkaptak. Ennek a vállalkozónak a díja 10.160.000,-Ft. 
A kiválasztott vállalkozásról már beszéltek korábban. Polgármester úr azt mondta, hogy a 
munkáját ítéli meg a megbízottnak, ha nem jó, akkor nem fizetnek. A bizottság tagjaival történt 
találkozón két frakciótársa is összedobott, alkalmatlan dokumentumnak minősítette a kérdőívet, 
így nem is küldték vissza kitöltve. Egyikük hiányolta a kaposvári turisztikai cég vezetőjét, hogy 
miért maradt távol a bizottsági üléstől, mert így nem fogja megismerni a bizottság véleményét. 
Ezért javasolta, hogy egy alkalmas embert bízzon meg, mert a bizottság tagjai egyöntetűen 
kritikákat fogalmaztak meg a leadott kérdőívvel kapcsolatban. Kérte akkor Polgármester urat, 
akkor, ha bizottság elé megy egy anyag, akkor a kiküldött anyagok először tekintse át, és 
engedélyezze, hogy mit lássanak a képviselők. Szerinte ezt nem kellett volna látniuk. A szálloda 
beruházás lényegével nem volt tisztában, célszerű lett volna ezt egyeztetni vele. A képviselői 
levelét Alpolgármester úr válaszolta meg Polgármester úr helyett, amiben megírta, hogy az 
elkészítési határidő február 28. és a Közgyűlés április 28-án tárgyalja. Most kiderült, hogy nincs 
kész anyag határidőre. Változatlanul javasolja, hogy alkalmas, helyi viszonyokat ismerő 
szakembert bízzon meg az önkormányzat a több, mint 10 millió forintos munka elvégzésére és 
lehetőleg határidőre.  
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint arról beszél, ami nincs. Nem lett fizetve egy 
fillér se, anyag sincs, amit meg lehetne tárgyalni. Az ország egyik legjobb szakemberét kérték 
fel a munka elvégzésére, és úgy kerül a Közgyűlés elé, hogy a képviselők is meg tudjanak 
győződni róla. Ha kell, akkor módosítják, ha kell, akkor megerősítik. Fizetni csak akkor fognak, 
ha teljes megelégedéssel tud szolgálni. Jó munkához idő kell.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester képviselő úr látatlanban azt az embert bírálja, aki a Turisztikai 
Ügynökség által az egyik legjobban foglalkoztatott szakértő. Úgy látja, hogy most már jobban 
ért a vírusokhoz a virológusoknál, a turisztikához a turisztikai szakértőknél. Nagyon komolyan 
mondta, hogy a turisztikai bizottság azon tagjainak a véleményére lesz kíváncsi, akik 
hozzátették a magukét, nem csak havonta egyszer mindenben a rosszat keresik a közgyűlésen 
és közben pedig nem csinálnak semmit.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5483   Száma: 22.04.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és Zselic térsége 
desztinációfejlesztési stratégiát tartalmazó előterjesztést a 2022. júniusi ülésén tárgyalja meg. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:   2022. június 30. 
 
 
-----9  Előterjesztés kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük számára 

kiírásra kerülő pályázatokról ----- 
 

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

Szita Károly polgármester megjegyezte, hogy ez arról szól, amit az új sportkoncepció alapján 
pályázatként megfogalmaznak. Kérte, hogy a pályázati kiírások a jövőben ne a képviselő-
testület elé kerüljenek ezért, hanem a sportbizottság tárgyalja. Ha szükséges, akkor az SZMSZ-
t módosítani kell. Elkészült a befejező anyag is, ami nemcsak a sportfinanszírozás 
megváltoztatásáról szól, hanem a város sportéletének a jövőjéről. A júniusi közgyűlés 
remélhetőleg tárgyalhatja ezt az anyagot. Nagymértékben egyetért az anyag készítőjével, de 
vannak módosítási javaslatai.  
 

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

 
 

-----Hozzászólások nem hanzottak el.----- 
 

 



26 

 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5484   Száma: 22.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-
nevelő egyesületük részére kiírásra kerülő pályázati felhívás és az 1-3. számú mellékletek 
tartalmát és felhatalmazza Szita Károly polgármestert azok aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  2022. április 28. 

 
 

-----10 Előterjesztés a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 62, 84 m2 alapterületű 
bérlemény értéknövelő beruházási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról ----- 

 
 

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

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

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

#: 5485   Száma: 22.04.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az IBUSZ Utazási Irodák Kft., 
mint bérlő a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 62,84 m2 szám alatti bérleményben elvégzett 
értéknövelő beruházás számlákkal igazolt nettó 2.432.324, Ft költség 75 %-a, nettó 1.824.243, 
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 
2.432.324, Ft összegű beruházás, eszközök, anyagok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A 
bérlő által újonnan kiépítendő dugaljak kábelezését a falba süllyesztve kell kialakítani és 
érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíttetni. A bérleti díjba történő beszámítás kezdő 
időpontja 2022. május 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. május 30. (bérlő értesítése) 
 
 

-----11 Előterjesztés a Kaposvár, Szent László utca 6128/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonba 
vételéről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az utca végig beépült. Magán közműfejlesztéssel 
épültek a házak. Közvilágítást kértek, de csak önkormányzati területen lehet közvilágítást 
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építeni. Ezt a területet ingyen megkapja a város, hogy lehessen közvilágítás az utcában. A 
Nagyváthy utcában az út is így épült.  
 

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5486   Száma: 22.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
47/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Dr. Máténé 
Körmöczi Gabriella Mária és Gelencsér Ferencné által az önkormányzatnak ajándékozni kívánt 
Kaposvár, Belterület 6128/10 hrsz-ú, „kivett saját használatú út (közforgalom céljára 
megnyitott magánút)” megnevezésű, 2228 m2 méretű ingatlant, az ingatlanon lévő 
aszfaltburkolatú úttal együtt. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, 
Belterület 6128/10 hrsz-ú ingatlant – az ingatlanon lévő aszfaltburkolatú úttal együtt - 
tulajdonba veszi.  
 
Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az 
önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett Kaposvár, Belterület 6128/10 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a 
forgalomképtelen törzsvagyontárgyak közé sorolja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 31. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
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-----12 Előterjesztés önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása 
honvédelmi kollégium és helyőrségi szálló létesítése céljából ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Virág u-i kollégium végleges funkcióját végre 
megtalálták. Honvéd kollégium lesz belőle. Ennek előzménye az, hogy katonaváros is 
Kaposvár, ahol közel ezer embernek ad munkát a logisztikai ezred. Erre alapozva indította el a 
gépipari technikum a hazafias nevelésre szóló képzést. Ezt folytatnák tovább azzal, hogy 
Magyarországon a Honvédelmi miniszter úr 8-10 honvédelmi kollégiumot és képzést akar 
elindítani. A fiatalok megkapják itt a lehetőséget, hogy akár katonatisztek is lehetnek. A honvéd 
kollégium más jellegű, mint az egyéb kollégiumok, szigorúbb szabályok vannak. Szintén az 
előterjesztés része, hogy amikor az IMCS épült, akkor az egész rész érintette a MÁV kapcsán 
is a Baross utcának azt a részét, ahol a nőtlen tiszti szálló volt. A Honvédelmi Minisztériummal 
úgy állapodtak meg, hogy ingatlant is kapnak.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5487   Száma: 22.04.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

48/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 
évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a 7400 Kaposvár, Virág u. 34. 
szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű, 2633 m2 
területű, nettó 30.626.075 Ft, valamint bruttó 66.819.556 Ft nyilvántartási értékű ingatlan 
1/1 tulajdoni hánydát ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi 
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Minisztérium vagyonkezelésébe adja a jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása 
érdekében. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére) 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, 7400 Kaposvár, Virág u. 34. szám 
alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű ingatlan tulajdonba 
adása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési 
alapfeladatok és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési 
alapfeladatok ellátása kapcsán honvéd kollégium kialakításában megtestesülő közfeladat 
ellátása érdekében történik. 

  
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére) 

 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy 7400 
Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium 
megnevezésű átadott vagyonelem a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, 
ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési 
bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére) 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 

törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium 
megnevezésű ingyenesen átadott vagyonelem nem képezi a forgalomképtelen 
önkormányzati törzsvagyon részét.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat közlésére) 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7400 Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 

helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű ingatlan térítésmentes tulajdonba 
adásáról azzal a feltétellel dönt, hogy amennyiben a 2. pontban meghatározott közfeladat 
megvalósítását (az ingatlanban honvéd kollégium kialakítását) a Magyar Állam nevében 
eljáró MNV Zrt. 2026. december 31-ig nem igazolja, és nem mutatja be a felépítmény(ek)re 
vonatkozó végleges használatbavételi engedélyt, vagy nem a szerződésben írott célra 
használja az ingatlant, úgy az önkormányzat jogosult a megállapodástól egyoldalúan 
elállni, az ingatlan tulajdonjoga pedig térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül 
vissza az ingatlanon történt értéknövelő beruházások utólagos elszámolásának terhe 
mellett. Az elállási jog gyakorlásáról, valamint az ingatlan visszaadását megelőzően történt 
értéknövelő beruházások elszámolásáról a Közgyűlés dönt. Az ingatlant a Magyar Állam 
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a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a juttatási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani, ennek biztosítékaként az önkormányzat javára 15 évig tartó elidegenítési 
tilalom kerül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2026. december 31. 
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7400 
Kaposvár, Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium 
megnevezésű ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen, valamint, hogy térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

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

 
7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 7400 Kaposvár, 

Virág u. 34. szám alatti 2077/1 helyrajzi számon felvett, kivett kollégium megnevezésű 
ingatlant terhelő bruttó 199.934.626 Ft és járulékai erejéig szóló jelzálogjog törléséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 

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

8.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a 7400 Kaposvár, 
5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, nettó 
7.256.112 Ft, valamint bruttó 7.256.112Ft nyilvántartási értékű telek 1/1 tulajdoni hánydát 
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe 
adja jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása érdekében, abban az esetben, ha 
a feladatellátáshoz szükséges forrás a honvédelmi tárcánál rendelkezésre áll. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére) 

 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a 7400 Kaposvár, 5735/11 hrsz-

ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan tulajdonba adása a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a 
alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2012. évi CXIII. törvény 42. § 
(1) bekezdésében foglaltak biztosítására, a honvédelmi tárca a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvéy 137. §-ában foglalt intézményes közfeladatainak ellátása kapcsán 
egy új, honvédelmi célú, szálló funkciójú felépítmény kialakításában megtestesülő 
közfeladat érdekében történik. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére) 

 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
átadott vagyonelem a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, ezek 
finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 
előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére) 

 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 

törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a 7400 
Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingyenesen átadott vagyonelem nem képezi a forgalomképtelen önkormányzati 
törzsvagyon részét.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2022. június 30. (határozat kiközlésére) 

 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7400 Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 

nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan térítésmentes tulajdonba 
adásáról azzal a feltétellel dönt, hogy amennyiben a Magyar Állam nevében eljáró MNV 
Zrt. 2026. december 31-ig nem igazolja, hogy az átadás során rögzített célnak megfelelően 
az ingatlant beépítette, és nem mutatja be a felépítmény(ek)re vonatkozó végleges 
használatbavételi engedélyt, vagy nem a szerződésben írott célra használja az ingatlant, 
úgy az önkormányzat jogosult a megállapodástól egyoldalúan elállni, az ingatlan 
tulajdonjoga pedig térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül vissza az ingatlanon 
történt értéknövelő beruházások utólagos elszámolásának terhe mellett. Az elállási jog 
gyakorlásáról, valamint az ingatlan visszaadását megelőzően történt értéknövelő 
beruházások elszámolásáról a Közgyűlés dönt. A beépítési kötelezettség teljesítésének 
biztosítására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára elidegenítési és terhelési 
tilalom kerül az ingatlanra feljegyzésre. Az ingatlant a Magyar Állam a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig a juttatási célnak megfelelően köteles hasznosítani, ennek 
biztosítékaként az önkormányzat javára 15 évig tartó elidegenítési tilalom kerül az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2026. december 31. 

 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7400 
Kaposvár, 5735/11 hrsz-ú 3643 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
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megtegyen, valamint, hogy a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást 
aláírja. 

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

 
 
-----13 Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi utca 3587/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről  
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy utat szeretnének egy iparterületen bővíteni azért, 
hogy az ott élő vállalkozások versenyképességét növelhessék. 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte, hogy az előterjesztéshez értékbecslés készül, akkor 
csatolják az előterjesztéshez. Nem tudja bruttó vagy nettó az előterjesztésben szereplő összeg.  
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy mellékelve legyen az értékbecslés minden olyan 
előterjesztéshez, amelyikben értékbecslés van. Az összeg bruttó összeg.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a határozati javaslatot a bruttó összeggel kéri elfogadni.  
 
Szita Károly polgármester a határozati javaslat bruttó összeggel való kiegészítésével kérte a 
képviselőket, hogy szavazzanak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5488   Száma: 22.04.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a módosított határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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49/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Kaposvár, 
Belterület 3587/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 3876 m2 méretű ingatlan 
alábbi tulajdonosainak az önkormányzatnak ajándékozni kívánt tulajdoni hányadát: 
 

Név tulajdoni hányad 
Delta-2002. Keresk. és Gyártó Korl. Fel. Társaság 9/100 
"VMAX-Tec" Fémmegmunkáló Kft. 5/100 
BB Kapos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8/100 
dr. Varga Zsanett 6/100 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, Belterület 3587/12 hrsz-ú ingatlan 
fenti – az aszfaltburkolatú útra is vonatkozó - tulajdoni hányadait tulajdonba veszi.  
 
Az ingatlan tulajdoni hányadainak tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és 
ügyvédi díjakat az önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett ingatlanrészeket az önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak 
közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. július 31. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés aláírása) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy vagyonrendezési eljárás 
keretében árverésen megvásárolja a Kaposvár, Belterület 3587/12 hrsz-ú, „kivett saját 
használatú út” megnevezésű, 3876 m2 méretű ingatlan alábbi tulajdonosainak az 
aszfaltburkolatú utat is magába foglaló tulajdoni hányadát, legfeljebb összesen bruttó 
3.000.000.- Ft-ért:  
 

Név tulajdoni hányad 
Univerzál Vas-és Fémipari Kisszövetkezet 38/100 
"Kapos" Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet 9/100 
Inter Trade Agro Export Import Kereskedelmi Részvénytársaság 7/100 

 
Az ingatlan tulajdoni hányadainak tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és 
ügyvédi díjakat az önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett ingatlanrészeket az önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak 
közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. december 31. (tulajdonba adással kapcsolatos szerződés 
aláírása) 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, folytasson tárgyalásokat az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel a Kaposvár, Belterület 3587/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” 
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megnevezésű, 3876 m2 méretű ingatlan 18/100-ad tulajdoni hányadának önkormányzati 
tulajdonba adásáról. A tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. december 31. (Közgyűlés tájékoztatása) 
 
 

-----14  Előterjesztés a Kaposvári Szociális Központ ápolási szolgálata (otthoni 
szakápolás) megszüntetéséről ----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy nem szűnik meg az 
otthonápolási szolgálat. Egy olyan átrendeződés történik, hogy az önkormányzati és piaci 
szereplőkkel megvalósuló otthonápolási szolgálatot tisztán piaci szereplők fogják végezni úgy, 
hogy ezután is ingyenes lesz az ellátás. Nem szociális ellátásról van szó, hanem az 
önkormányzat számára nem kötelező egészségügyi ellátásról. Ez 2002 január 1-vel indult meg 
Kaposváron, és azért vállalta fel az önkormányzat, mert akkor egy jogszabályi lehetőség nyílt 
meg erre. Akkor két szolgáltató kezdte szintén ezen a területen bontogatni a szárnyait a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a másik a Nevitt Cindy Kft. Most már 9 szolgáltató végez 
otthonápolási szolgálatot a megyében. Nem feltétlenül kell már önkormányzati segítség, hiszen 
a többi szolgáltató már megerősödött. Országos szinten 3 szolgálatot tart fenn megyei jogú 
város. Természetesen volt egyeztetés a két másik szervezettel, ahol ő is ott volt. Ott volt az 
említett két szervezet képviselője és ott volt a Szociális Központ vezetője és a népjóléti referens 
is ott volt. A szolgáltatók itt azt mondták, hogy amennyiben az önkormányzat visszalép, ők el 
tudják látni ezt a feladatot. Az előterjesztés arról szól, hogy a szociális Központ visszaadja a 
vizitszámot, a NEAH pedig elosztja a területen ellátásra jogosult szolgáltatóknak. 
Hangsúlyozta, hogy megnézve az elmúlt év átlagát, havi szinten 30 beteget látott el a 
szolgáltató, amiből 20 fő volt kaposvári.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az ellátás színvonalának javulásához, ha kell 
támogatást is ad.  
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila képviselő kérdése volt, hogy a lehető legmagasabb szolgáltatás biztosítása ilyen 
körülmények között sérülhet még akkor is, ha plusz forrást kapnak? Azért gondolja ezt, mert 
akik ennél a szolgálatnál dolgoznak, azok magas szintű rutinra és szakmaiságra tettek szert, ami 
szerinte pótolhatatlan. Ezek a szakemberek a hozzászólásokból gondolva el fognak veszni. A 
másik kérdése azt volt, hogy említette Polgármester úr, hogy többekkel egyeztettek. Népjóléti 
bizottsági ülésen derült ki, hogy az otthoni szakápolás vezetőjével és dolgozóival nem 
egyeztetett senki. Mi volt ennek az oka? Azt gondolja, hogy sokkal szerencsésebb lett volna, 
ha az előkészítés folyamatában elmondhatták volna a véleményüket.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő jogszerű volt-e a 2022. április 20-án 16.oo órára 
összehívott népjóléti bizottsági ülés halasztása? Mi alapján van lehetőség a munkaterv szerinti 
népjóléti bizottsági ülés halasztásának telefonon? Elegendő-e csak a bizottság tagjait értesíteni 
az összehívott bizottsági ülés halasztására? Mi volt az oka, mert nem kaptak választ? Az 
SZMSZ és a bizottsági ügyrend alapján az elnök, akadályoztatása esetén a bizottság egyik erre 
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felkért tagja vezeti. A napirendi pontokat tartalmazza a meghívó. A bizottsági ülésre 
tanácskozási joggal meg kell hívni az érintetett. Miért nem hívták meg otthonápolási szolgálat 
vezetőjét? A bizottság határozatképességére az SZMSZ szabályai irányadóak. 2022. április 20-
án 16.oo órára összehívott bizottsági ülés nem volt határozatképes, a bizottsági elnök nem hívott 
össze ülést, amit az ügyrend előírt. Nem szabályszerűen összehívott bizottsági ülésen 
tárgyalható-e jogszerűen az előterjesztés? Nem véletlenül javasolta a közgyűlés elején, hogy 
vegyék le a napirendről az előterjesztést, mert véleménye szerint ez nem tárgyalható, de a 
Kormányhivatal képviselője, aki jelen van, majd véleményt alkot. Mi lesz az ápolási 
eszközökkel, amik beszerzésre kerültek? Az otthonápolási szolgálat honapján megtalálhatóak 
a gyógytorna, fizikoterepiához szükséges eszközök, amelyre az előterjesztés nem tér ki.  
 
Felder Frigyes képviselő mikor történtek meg az egyeztetések a megemlített két szervezettel? 
Tájékozódott a kérdésben és ők nem tudnak ilyen egyeztetésről. A finanszírozás miatt kell a 
többletforrás? A szervezetek elmondták, hogy ha őket ugyanúgy átlagfinanszírozásban 
finanszírozza a NEAH ugyanúgy hiányzik az a forrás, ami a teljesítményarányos 
finanszírozásban járna. Ha munkavállalókat, betegeket vesznek át, akkor milyen érdekük lesz 
nekik, mert nincs rá pénzük. Ha van 1,2 milliárd forint, amit a költségvetésbe tudunk bármire 
fordítani, akkor miért nem finanszírozzák ebben az évben ezt a szolgáltatást és várják meg, míg 
visszatér a teljesítményarányos finanszírozás? Van-e valamilyen információ, hogy visszatér?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy ez nem pénzügyi kérdés, hanem az az 
érdeke, hogy az az átlag 20 kaposvári ellátott, aki az otthonápolási szolgálatban bent van, sokkal 
jobb ellátást kapjon, mint eddig. Meg van róla győződve, hogy ez így lesz. Ha a szolgáltató, aki 
ezt a feladatot elvégzi, pénzügyi támogatást kér, meg fogja kapni. Ez alapkérdés nála, mert meg 
van róla győződve, hogy otthonápolás tekintetében nincs plafon. A dolgozók kiváló emberek, 
ha nem csak azért vállalják, hogy az otthonápolásban szolgáljanak, esetleg kicsivel több 
munkával is, hanem valami más motivációjuk is van, akkor segít nekik. Nem maradnak munka 
nélkül, nem csökken a fizetésük, a döntésük az övék lesz. Neki az a lényeg, hogy az ellátottak 
megkapják a maximumot.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy jelen volt pár hónapja ezen a találkozón, 
a pontos dátumnak utánanéz és tájékoztatja képviselő urat arról is, hogy kik voltak ott. A piaci 
alapú szolgáltatóknak azért éri meg ez a szolgálat, mert teljesen más a finanszírozás. Itt 
közalkalmazottak, ott munkaszerződéssel alkalmazzák, munkaidőkeretben sokkal 
hatékonyabban tudja ellátni a feladatot. Nadrai képviselő úr kérdésére válaszolva ez egy 
érdekes feltevés, mert a bizottsági ülésen valamennyi tag ott volt. Ez azt tette lehetővé, hogy az 
önkormányzati törvény azt a szabályt tartalmazza, hogy a bizottság összehívására a 
képviselőtestület összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A SZMSZ 18.§(3) 
bekezdés úgy rendelkezik, hogy rendkívüli esetben a Közgyűlés elnöke, azaz a polgármester 
bármely módon összehívhatja a Közgyűlést. Azt rendkívüli esetnek nevezhetik, amikor másfél 
órával a bizottsági ülés előtt kiderül, hogy a képviselők nem tudnak részt venni a bizottsági 
ülésen, nem tudják biztosítani a határozatképességet és összehívhatja a bizottságot bármely 
módon. Az eszközök a Liget Időskorúak Otthonában továbbra is megfelelő használatban 
lesznek. Pintér Attila képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy nincs tudomása arról, 
bármiféle probléma lett volna a másik két szolgáltatót igénybe vevők részéről. Ott is jó 
szakemberek dolgoznak, jól fogják ellátni, akár önkormányzati forrás adásával is. Be voltak 
vonva a vezetők, mert a dolgozók épp ellátták a feladatukat.  
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-----Hozzászólások----- 
 

Felder Frigyes képviselő polgármester úr mondta, hogy jobb lesz a szolgáltatás. Véleménye 
szerint ez nem pénz kérdése. Az előterjesztés nem erről szól. Ha kifejti az előterjesztés, hogy 
hogyan és milyen módon veszi át ez a két szervezet a feladatot, ez le van pontosítva, hogyan 
fog emelkedni a szolgáltatás minősége, akkor el tudja fogadni. De az előterjesztés egyáltalán 
nem erről szól, hanem arról, hogy pénz kérdése az egész, 18 millió forint. Polgármester úr is 
olvashatta. Természetes, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesülete kiváló színvonalon látja el a 
feladatát, ahogy eddig is, de nincs benne az előterjesztésben semmi róla. Információja szerint 
az egyeztetés nincs abban a szakaszban, hogy konkrétumokról lehessen beszélni. Nem találja a 
konkrétumokat az anyagban, azért írta a módosító indítványát. Ne örüljön senki annak, hogy 
kevesebb bérért tudja foglalkoztatni a munkavállalókat.  
 
Pintér Attila képviselő valószínűleg a vége az lesz, amit Felder képviselő mondott. Azért 
mondta, azt, hogy azok a szakemberek, akik foglalkoztattak az otthoni szakápolásban, 
valószínűleg el fognak veszni. Ha ugyanilyen bér mellett tudnák ezt a tevékenységet végezni, 
akkor elvégeznék a feladatot akkor is, ha máshol kellene ezt a tevékenységet végezni. Ö is azt 
gondolja, hogy komoly kérdés, és a bérnek van motiváló hatása. Ezzel együtt nem gondolja, 
hogy két ápoló között az tesz különbséget, hogy ki kap magasabb bért, hanem a szakmai 
elkötelezettségük, de valamiféle plusz motivációt mindenképpen adhat. Annak örül, hogy a 
Gondozási Központ vezetőjével sikerült egyeztetni, de szerencsésebb lett volna, ha az otthoni 
szakápolás vezetőjével is egyeztetnek. A gondozási központnál nagyon más a helyzet most, 
mint ami 1999-ben az alapításkor volt. Ezt a Népjóléti bizottsági ülésen megtárgyalták. A 
Gondozási Központnál kialakult a tevékenységet illetően, egy olyan hasznos együttműködés a 
különböző területek között, hogy az ápoltak élvezték elsődlegesen az előnyeit. A gondozási 
központban volt rálátása arra, hogy kik azok, akik rászorultak, nagyon jó kapcsolat alakult ki a 
háziorvosi körzetekkel, a háziorvosokkal, akik folyamatosan tartották a kapcsolatot a 
szakápolókkal. Ma már nem úgy működött, hogy úgy kellett jelezni a háziorvosnak, hogy igény 
van rájuk. Most az a helyzet, hogy szakemberhiány van, most pedig ezt a négy szakápolót is el 
fogják veszíteni az öt helyett, mert annyi hely van. Két-három hetes csúszás volt eddig is. Ha 
megszüntetik ezt a szolgálatot valószínűleg nagyobb csúszások lesznek. Szerinte nem ér meg 
18 millió forint megtakarítás ennyit. Előfordulhat, hogy van még két megyei jogú város, aki 
önkormányzati működtetésben látja el ezt a feladatot, de mi van akkor, ha ez a pozitív példa, ez 
a követendő példa. Mi van, ha egyszer itt alakul ki egy gyakorlat, amit érdemes lenne másoknak 
követni.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte, hogy az SZMSZ alapján szó szerint legyen 
rögzítve a hozzászólása. „A rendkívüli bizottság összehívása rendkívüli úton, mellett a 
jogszerűen összehívott bizottsági ülés nem megfelelő időben való tartása, határozatképtelenség 
esetén teljesen más jogintézmény. Az Alkotmánybírósának és a Kúria önkormányzati 
tanácsának több döntése van erről, ennek majd nézzenek utána. A módosító indítványomra 
térnék ki, amely alapján javaslom, hogy továbbra is működtessük az otthoni szakápolást. Az 
állami döntés következménye miatti többletforrás igény biztosítása érdekében az újonnan 
alakuló Kormányhoz forduljunk, kérve a kaposvári országgyűlési képviselőknek a 
közreműködését. Továbbiakban javaslom, hogy ebben az ügyben - ahogy Polgármester úr is 
mondta - erkölcsi kérdésről fogunk szavazni, ezért név szerinti szavazást javasolok. Ez az 
indítvány nem kötött írásbeliséghez, szavazni sem lehet róla. Az ülést levezető elnöknek kell 
meggyőződnie arról, hogy a képviselők egy negyede, azaz öt képviselő támogatja a név szerinti 
szavazási indítványt. Hozzászólásukban bármely képviselő kifejezheti csatlakozó szándékát, 
vállalva döntését akár, jelzik, akár hallgatnak, azzal állást foglalnak. Erkölcs vagy pedig pénz. 
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A módosító indítványba utaltam a drasztikus béremelésekre, polgármester úréra, 
alpolgármester úréra, mind a három főállású alpolgármesterére, még tárgyalunk egy következő 
napirendet, cafetéria is kellene. Ezeknek az éves költsége fedezi ezt a 18 milliót bőven, tehát 
erkölcsi kérdésről van szó, hogy melyiket választják. Nem pénzügyi kérdésről van szó. Zárásul. 
Amennyiben - nincs hozzá nagy reményem, hogy megfogadnák a tanácsot - esetleg elfogadják 
ezt az előterjesztést, a 22 évnyi szakápolói munkát, már ahogy elnézem az elmúlt döntéseket. 
A közalkalmazotti rendszernek a folyamatos leépítése zajlik. Városgondnokság, kulturális 
szféra, sport szféra, mindenhol a közalkalmazotti szféra leépítéséről szól ez a trend, ezért ez 
egy értékrendi, erkölcsi döntés lesz. Zárásul erre a fél percre még néhány adat: polgármester 
jubileumi jutalma 4.986 ezer forint, nem telt el egy év alpolgármesteri határozatban 348.220,-
Ft-os béremelés, így 1.495.00,-Ft-ot keres, javaslatban van még további 260 ezer forint 
cafetériára, három főállású alpolgármester Kaposváron. Soha az életben nem volt ilyen a 32 
évben. 301.930,-Ft/hó emelést fejenként, havi 1.345.500,-Ft. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.” 
 
Torma János tanácsnok úgy látja, hogy a közgyűlés slágertémája a költségvetés mellett ez a 
napirend. Reggel óta sok minden elhangzott, sok újat már nem lehet mondani. Jegyző úr 
kiegészítésében nagyon alaposan, korrektül elmondta az előterjesztés lényegét. Biztos benne, 
hogy nyugodt lelkiismerettel el tudja fogadni az előterjesztést.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző csak az összeült bizottság tud határozatképtelen lenni, a nem összeült 
bizottság nem tud határozatképtelen lenni. Amikor letette a köztisztviselői esküjét, akkor azt 
fogadta meg, hogy a jogszabályokat megtartja és megtartatja. Úgy értelmezi a jogszabályokat, 
hogy nem gáncsolja az intézmény működését, hanem tudjon működni. Ezt nagyon fontos 
dolognak tartja. Az ápolási szolgálat vezetőjével egyeztettek a kórházban, amelyik nap 
megszűnik a munkaviszonyuk, a következő napon már felveszik őket ugyanazzal a bérrel. 
Lehet, hogy többet kell dolgozniuk, de valószínűleg további pótlékot is kapnának. Név szerinti 
szavazás úgy kell kérni, hogy a képviselők egynegyede kérheti. Eddig egy képviselő jelezte, 
úgyhogy egyenlőre nem lehet név szerinti szavazás.  
 
Szita Károly polgármester nagyra becsül mindenkit, az otthonápolási szolgálatba részt vevő 
kollégák munkáját, mindig lehet többet dolgozni. Ha valaki mindig beleáll egy helyzetbe, és 
azzal akar sikereket elérni, hogy képviselőket keres meg, ez így nem jó. Vannak olyan feladtok, 
amelyeket az önkormányzat tud hatékonyan ellátni, és vannak olyan feladatok, amelyeket 
mások hatékonyabban tudnak ellátni, ami nem biztos, hogy reggel 8-tól délután 4-ig tart, hanem 
szükség szerint, mert más a felállás. Bízik benne, hogy a kollégák, akik csinálták az 
otthonápolási szolgálatot, fogják csinálni továbbra is. Ha másképp döntenek, hogy mást 
szeretnének csinálni, akkor arra is meg fogják kapni a lehetőséget. Egyetlen egy beteg sem lesz 
ellátatlan, de jóval hatékonyabban kívánja ellátni az otthonápolási szolgálatot. Ha kell, ehhez a 
szolgáltatónak ad az önkormányzat forrást, hogy ezt el tudja látni. Felder képviselőnek igazat 
ad abban, hogy ne minősítse le senki a két otthonápolási szolgálatot, nem tudják, hogyan végzik 
a munkájukat.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi a mai ülésvezetés alatt többször elkerült a 
SZMSZ azon szakasza, mely szerint ha további két percet kér valaki a három perc mellé, akkor 
arról a Közgyűlés szavaz, azonban ha csak egy percet kér, automatikusan jár neki. Ezzel a 
jogkörrel élt. A név szerinti szavazás miatt elmondta, hogy mindenki a hozzászólásával egy 
percben jelezheti, ha névvel szeretné vállalni a szavazást. Ha nem jelezték, akkor egyedül ő 
jelezte.  
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Szita Károly polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak először a módosító 
indítványokról külön-külön, azután a határozati javaslatról.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5489   Száma: 22.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító javaslatáról a testület az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 18,75 16,67 
Nem 12 75,00 66,65 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5490   Száma: 22.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: Felder Frigyes képviselő módosító indítványáról a testület az alábbiak szerint 
szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 23,53 22,22 
Nem 12 70,59 66,66 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5491   Száma: 22.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81,25 72,21 
Nem 3 18,75 16,67 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári 
Szociális Központ ápolási szolgálata megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint határozott: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kaposvár- 
Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás a Kaposvári Szociális Központnál az otthoni 
ápolási feladatot és a hozzá kapcsolódó 5 fő közalkalmazotti (2 fő ápoló, 1 fő fizioterápiás 
asszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő szakmai vezető) álláshelyt 2022. július 31. napjával 
megszünteti. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolódó személyi kifizetések pénzügyi 
fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendelete általános működési tartalék keret 
terhére biztosítja.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: Turnár Jánosné igazgató 
Határidő:  2022. július 31. (munkáltatói intézkedések megtételére) 
 
 

-----15 Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a polgármester eddig is részesült 
cafetéria juttatásban, és a Kormányhivatal jelzésére – amelyet több település részére is 
megküldtek – a hivatal cafetéria szabályzatába be kell vonni a polgármestert is. Ugyanazt az 
összeget kapja, mint a hivatal dolgozói.  
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Szita Károly polgármester személyes érintettséget jelentett be.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő miért nem csatolták az előterjesztéshez a közszolgálati 
szabályzatot? Mire és milyen jogkört gyakorolva terjeszti ki a testület a jegyzői szabályzat 
személyi hatályát?  Ez az alapján kiterjeszthető az otthoni szakápolást végzőkre, a közszolgálati 
szabályzat a közgyűlés döntése alapján, a bölcsődei, óvodai szociális intézményekben 
dolgozókra, akár valamennyi kaposvári polgárra is. Mi a jogi megoldás?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Közgyűlés döntése alapján terjeszti ki, tehát ha a 
Közgyűlés úgy dönt, hogy alkalmazza azt a jegyzői szabályzatot, ami a hivatalban érvényes.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes képviselő elmondta, hogy az alpolgármester urak és a polgármester úr fizetése 
és juttatásai miatt egymás zsebébe turkálni nem a Közgyűlés feladata. Amikor a Polgármester 
úr turkál az ő zsebükbe, vagy fordítva, nem tartja ildomosnak. Nem a Polgármester úr fizetése 
sok, hanem a kaposváriaké kevés. Nem vitatja, hogy a vezetők sokat dolgoznak, de fejezzék be 
az egymás zsebébe való turkálást, mert ez nem méltó.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy mivel senki nem kérte a testület tagjai közül, hogy a 
Polgármestert zárják ki a szavazásból, így szavazhat.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5492   Száma: 22.04.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87,50 77,76 
Nem 1 6,25 5,56 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármester cafetéria juttatásáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának éves 
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összegét Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 15.1. 
pontja alapján bruttó 260.000, -Ft-ban határozza meg, továbbá elrendeli Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a cafetéria-juttatás igénybevételére, 
elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását a polgármester 
tekintetében is. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: azonnal 
 

-----16 Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5493   Száma: 22.04.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2022. (IV. 28.) 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 123/2017. (VI. 12.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2022. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. szeptember 30. 
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2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 106/2019. (VIII. 1.) 

önkormányzati határozat 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 70/2020. (IX. 24.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 

Felelős: dr. Szép Tamás a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke 

Közreműködik: dr. Kocsis Georgina a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság titkára 

Határidő:  2022. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 129/2020. (X. 28.) 

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

Határidő:  2023. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 119/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2022. július 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. július 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 127/2021. (XI. 25.) 

önkormányzati határozat 10. pontját visszavonja. 
 

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

    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2022. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 29/2021. (VI.23.) 

önkormányzati határozat 5. – 9. pontjaiban szereplő „kivett állami terület I.” 
szövegrészt „kivett szálláshely”-re módosítja. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----17 Tájékoztató a 2021. évi közbeszerzésekről ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5494   Száma: 22.04.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
53/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----18 Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2021. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről ----- 

 
 

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

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte Jegyző úr tájékoztatását, amelyből kiderül, 
hogy covid elleni védekezésre kapott 69 millió forintot mire költötték, amit a  Sportegyesületek 
Országos Szövetsége nyújtott Kaposvárnak. Felsorolt pár tételt.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5495   Száma: 22.04.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100,00 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
54/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
 

-----19  Előterjesztés a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat módosításáról ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy mi volt a két tag lemondásának oka? 
Ha jól látta a honlapon, akkor továbbra sem jár tiszteletdíj a tagoknak. A cégnél a 
közadatkeresőben Orosz Ferenc neve szerepel cégvezetőként, a honlapon nem. Kinek a feladata 
ennek az átvezetése? Kinek a feladata a helyes adatoknak a rögzítése a közadatkeresőben?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a Kft. eldönti majd, hogy lesz-e 
tiszteletdíj, ő a felelőse.  
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dr. Csillag Gábor jegyző a gazdasági társaságot terheli közzétételi kötelezettség, az ügyvezető 
a felelős, tájékoztatja, hogy pótolja a hiányosságokat.  
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5496   Száma: 22.04.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

55/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati 
határozat módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának Dér Tamás úr változatlan jelölése mellett Oláhné Pásztor Andrea helyett 
Czimmermanné Németh Andrea asszonyt, Péter Attila helyett Nagy Attila urat javasolja 
megválasztani. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2022. május 31. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 148/2019.(XI.28.) 
önkormányzati határozat 4. M/ pontjába az alábbiak lépnek: 

„M) Kapos Sport Nonprofit Kft. 
1. Dér Tamás 
2. Czimmermanné Németh Andrea 
3. Nagy Attila” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. május 31. 



47 

 

 
-----20 Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2022. I. negyedév)----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a 3.) pontban levő ingatlan bérleti díja mi alapján 
kerültek meghatározásra? A 18/22-es határozati javaslat szerinti területnagyság vételára miért 
van kipontozva? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a bérleményeket mindig annyiért adják 
ki, amennyiért kiveszik, ha nem kevesellik. Ha kevesellik, akkor eredménytelenné nyilvánítják 
a pályázatot.  
 
dr.Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a bíráló bizottság hozza meg a döntést a szabályozás 
szerint, de bizonyos keretek között alá lehet menni a bérleti díjnak. A kipontozott rész azért 
van, mert gazdasági titkot sértenek vele. Utánanéz, hogy pontosan mi, és tájékoztatja a 
képviselőt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, ha a jövőben üzleti titkot érintő kérdés van, 
akkor jelezzék. Kérte, hogy a rakrátozás a raktározást takarja, javítsák.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5497   Száma: 22.04.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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56/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2022. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
-----21 Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról ----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdése volt, hogy mekkora összeget tart az 
Önkormányzat Magyar Államkötvényben, mennyi az éves kamata és mennyi volt az előző havi 
infláció mértéke?  
 
Szita Károly polgármester tízmilliárdot, ami most kevesebb. Mind feladattal terhelt, csak jól 
kamatozik.  
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy 9 milliárd van kötvényben, és 2,5% a kamata. 
Korábban 10,5 milliárd volt, de vissza kellett bontani.  
 
Szita Károly polgármester mindig olyan mértékben vesznek ki pénzt, ahogy szükséges. Nem 
banknál kamatoztatják az átmenetileg szabad forrásokat, hanem kötvényt vesznek, mert 
magasabb a kamata.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő mekkora volt az előző infláció mértéke, arra nem kapott 
választ.  
 
Balogh Beáta igazgató az előző havi infláció mértékét fejből nem tudja megmondani, de a 
KSH oldalán meg lehet tekinteni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5498   Száma: 22.04.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a határozati javaslatról a testület az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
57/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2022. évi II. havi 
önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
 
 

-----22 Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 

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

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



50 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5499   Száma: 22.04.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:50  
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 2   11,11 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
58/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság Oktatási és Kulturális Támogatási 
Keretének terhére 
 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére     50.000,-Ft 
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat 2022. évi megjelentetési és az Alapítvány működési 
költségeihez.) 

 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    130.000,-Ft 

(A Kicsinyek kórusainak XVI. Országos Fesztiválja, a Margit-Kerti Koncertek és az 
Éneklő Ifjúság hangverseny költségeihez.) 

 
- „Boldog Gyermekkorért” Alapítvány részére    30.000,-Ft 

(2022. júniusi erdei tábor étkezési és kézműves foglalkozások költségeihez.) 
 

- Jövőnkért Alapítvány részére      30.000,-Ft 
(A 2022. novemberében rendezendő „Népi hagyományok napja” költségeihez.) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
 
 
Perlaki József képviselő távozott az ülésről.  
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-----23 Interpellációk  ----- 
 
 

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

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő  már elhangzott korábban a közvilágításnál a fénymérés, 
Polgármester úr rövid választ ígért, ezért rövidítette le ő is az interpellációját. Várja válaszát.   
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy megrendelték, május végére elkészül.  

 
 

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

dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ.  
 
 

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

dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2022. februári közgyűlésen feltett kérdésre, mely 
szerint a városban a falevelet, letört ágak elszállítása, járdák, úttestek, járdaszegélyek takarítása 
nem történt meg megfelelő módon. Mikor kell ezeket elszállítani, Polgármester úr azt a választ 
adta, hogy a Városüzemeltetési Kft. március közepére szállítja el. Nem történt ez meg. Milyen 
következménye van, hogy a március közepéig sem sikerült az őszi faleveleket elszállítani?  
 
Szita Károly polgármester kritikusa nincs, annak, hogy rendezett-e egy város vagy sem. A 
kettejük között az a különbség, hogy ő tesz is azért, hogy rend legyen. A Városüzemeltetési Kft 
is azon dolgozik, hogy rend legyen. Lehetséges, hogy egy-egy zsák elmarad, de a falevelek 
nagy részét összeszedte. Nagyban segítené a munkájukat képviselő úr azzal, hogyha konkrét 
helyszínt jelölne meg, hogy hol maradt el valamilyen munka. Ha ezt megkapják, ígéretet tett 
arra, hogy ha tényleg gond van, akkor rendet tesznek. Nagy a város és nem tudja mindig a 
Polgármester és a Városüzemeltetés végigjárni az összes utcát.  
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a Közgyűlés ne fogadja el a választ, nem 
történt meg az, hogy március közepéig elvégzik az őszi falevelek eltakarítását. A Műszaki 
bizottság tegyen javaslatot, hogy hogy lehet a köztisztaság érdekében lépni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5500   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő falevelek elszállításával kapcsolat 
interpellációjának elfogadásáról a testület az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,65 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
59/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő lehulló falevelek elszállítása, közterületek tisztítása témájában benyújtott 
interpellációjára adott választ. 
 
 
Szita Károly polgármester kérdezte, hogy hol maradt kint zsák, segítsen. Akkor tud 
gondoskodni róla, hogy elvigyék.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő folyamatosan jelzi a közösségi oldalán. A Gróf Apponyi 
és Anna utca sarkán, a járdaszigeten és az úton is van. A Kossuth Lajos utcán is végig 
megtalálhatóak. Ő azt kérdezte, hogy március 15-i miért nem történt meg az elszállítás? 
 
Szita Károly polgármester nem nézi a képviselő közösségi oldalát, tegye meg a bejelentést.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 3----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Lakossági bejelentésre a Városüzemeltetési Kft. írásban 
2021. szeptember 15-ig ígérte a Nagyszeben utcai árok javítását az elmúlt több mint 7 hónap 
alatt nem történt semmi. Milyen következménye van, a lakosság számára küldött írásbeli ígéret 
be nem tartásának? A Városüzemeltetési Kft. hibabejelentés oldala az alábbi szöveget 
tartalmazza: „Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a beérkezett – nem közvetlen 
életveszélyt jelentő – bejelentések általános ügyintézési határideje 15 munkanap. Amennyiben 
bejelentésével kapcsolatban visszajelzést vár, azt munkatársaink minden esetben elektronikus 
úton eszközlik.” Mit gondol a lakosság számára közzétett szöveg minőségéről? Nem 
természetes Kaposváron már, hogy a bejelentésre válaszoljanak? A cég munkatársai a 
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visszajelzést eszközlik? Ez mit jelent a valóságban? A Nagyszeben utcai árok javítását melyik 
napon végzik el? Küldenek-e bocsánatkérő levelet a megtévesztett bejelentőnek, panaszának 7 
hónapon keresztüli semmibevétele miatt? 
 
Szita Károly polgármester a bejelentési tájékoztatás szövegével kapcsolatban az Ön által 
feltett kérdésen kívül senki más nem tett még érdemi észrevételt. 2022. május 30-ig elvégzik 
az árok javítását.  
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta az interpellációra adott választ.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a 2021. december 7-i Közgyűlés által tartott 
közmeghallgatáson, a 2022. január 27-i és a 2022. február 24-i Közgyűlésen is kérdésként 
merült fel a szemeteszsákok fizetésének módja: A 2021. december 7-i Közgyűlésen a 
polgármesteri válasz így hangzott a közmeghallgatáson megjelent lakók előtt: „Már hallottam 
egyszer ezt a problémát, jelen pillanatban nem tudom ezt a választ, de meg fogom oldani. Meg 
fogom oldani, hogy ha bemennek, elvihetik a zsákok, de fizethessék is ki, ne kelljen postára 
menni. Valamit ki fognak találni, állítanak be egy pénztárost. Már megoldottuk, most mondja 
Jegyző úr, ki lehet fizetni helyben.” A 2022. január 27-i alpolgármesteri válasz szerint: 
„Készpénzes fizetésre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyonkezelő Zrt. sem 
Kaposváron, sem más városokban nem ad lehetőséget. A 2022. február 24-i Közgyűlésen 
elmondta, hogy a 2021. december 7-i közmeghallgatáson adott válasz, mely szerint a probléma 
megoldott, nem helytálló. Kérdésemre, hogy mi tesz azért, hogy a lakók az önkormányzat által 
korábban végzett feladatellátásának megfelelően a modern fizetési módokon jussanak hozzá a 
szolgáltatáshoz, polgármester úr azt a választ adta, hogy sajnos a közmeghallgatáson a 
kaposváriaknak adott válasza nem volt helytálló. Tájékoztatott továbbá arról, hogy megkeresték 
a céget annak érdekében. A közmeghallgatás óta eltelt 4 hónap. Melyik naptól van lehetőség a 
kaposvári központi posta épületében szemeteszsákok vásárlására készpénzzel?  
 
Szita Károly polgármester a többlethulladékos emblémázott hulladékgyűjtő zsákokkal 
kapcsolatban feltett kérdését megválaszolta 2022. január 27-én, ugyanezt megválaszolta 2021. 
június 18-án. Az elmúlt időszak alatt a véleménye nem változott.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta a Közgyűlésnek, hogy ne fogadja el a választ, 
Polgármester úr írt egy levelet a szolgáltatónak, az arra vonatkozó választ nem ismertette.  
 
 
 
 
 



54 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5501   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 11:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő a szemeteszsákok elszállításával kapcsolatos 
interpellációjának elfogadásáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,65 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,77 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő szemeteszsákok megvásárlása témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 5----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposvári környezetükre figyelő polgárok érdekében 
2021. szeptember 17-én interpellációt nyújtott be, amely így szólt: Kaposváron újabb 
tesztprojekt várható a hírek szerint. Ételkiszállításnál használt egyszer használatos műanyag 
dobozok helyett újrahasználható, rozsdamentes acél dobozok bevezetése. 2017-ben a háztartási 
sütőolaj házhoz menő begyűjtésének tesztprogrammal kapcsolatban.  A kérdés konktrétan az, 
hogy az eltelt öt év óta melyik napon kezdik el a háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtését? 
Melyik napon kezdik el az egyszer használatos műanyag dobozok helyett újrahasznosítható, 
rozsdamentes acél dobozok bevezetését? A jegyző válaszában elmondta, hogy „a 
gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került, 2021-ben az edények kiosztásra 
kerülnek, és ezzel párhuzamosan a Közszolgáltató elkészíti a begyűjtési tervét, beilleszti a 
közszolgáltatási naptárába, melyről a lakosságot időben tájékoztatni fogja. Hogy áll a két 
látványos bejelentés megvalósulása? Immár 6. éve a bejelentés óta mikor gyűjtik be a háztartási 
sütőolajat?  
 
Szita Károly polgármester amikor megérkeznek  gyűjtőedények, akkor indul a gyűjtés, és 
országos példaként fognak a városról beszélni. A rakondoboz közösség már működik.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő nem fogadja el a választ, mert a válasz nem konkrét.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5502   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 12:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő a háztartási sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos 
interpellációjának elfogadásáról a testület 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: 
 
61/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő háztartási sütőolaj témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 

 
 

-----Különálló interpelláció: 6----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Bálványfa ügyben 2020. szeptember 24-i Közgyűlésen 
az alábbi kérdésére az alábbi a választ kapta: „a bálványfa az az ecetfa. Ecetfával van tele a 
kertje, és minden évben írtja és vágja, hatékonyan. Szívesen tud tanácsot adni mindenkinek, 
hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ennek a terjedését meg tudja akadályozni. Nem tudja 
hány bálványfa van közterületen, de meg fogja számoltatni, aztán térjenek vissza rá, hogy mit 
tesznek.” A polgármesteri ígéret óta elmúlt több mint két és fél év. Mikorra készül el a 
bálványfa állomány felmérése (év, hó, nap)? Mikor teszi közzé a lakossági tájékoztatást a 
bálványfa elleni védekezésre?  
 
Szita Károly polgármester 2020. szeptember 24-i közgyűlésen a kérdésére már választ adott, 
ugyanezt a választ megismételte 2021. június 18-án. Azóta sem változott a véleménye.  

 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a válasz nem elfogadható.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5503   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 12:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő bálványfával kapcsolatos interpellációjának 
elfogadásáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 85,72 66,66 
Nem 1 7,14 5,56 
Tartózkodik 1 7,14 5,56 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
62/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő bálványfa témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

-----Különálló interpelláció: 7----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő 4/2021. (VI.15) Turisztikai Bizottsági határozat 
kezdeményezésére született, ennek megfelelően a 2021. szeptember 15-i Turisztikai Bizottsági 
ülésre a Városháza két szolgáltatót hívott meg, akik elmondták, hogy a városi rendezvények 
alkalmával egyeztessenek, hogy a szállodai kapacitásokat ki tudják elégíteni. Szeretnének kérni 
rendezvénynaptárat, hogy készülni tudjanak. dr. Pintér Rómeó alpolgármester 2021. november 
25-i Közgyűlésen elmondta, hogy a kaposvári programokat 2016. óta a kaposvar.hu honlapon 
gyűjtötték össze, ami nem teljesen kielégítő. A kaposvarszorakoz.hu munkacímen körülbelül 
90%-os feltöltésen áll az új eseménynaptár elkészítése. Bízik benne, hogy negyedéven belül 
teljesen készül el és be tudja mutatni. Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, hogy „A 
Turisztikai Marketing Kft. éppen arra lett létrehozva, hogy a turisztikával foglalkozó 
szakemberek, vállalkozók az érdekeiket tudják érvényesíteni. Stratégiát és koncepciót is kell 
készíteni. A TOP program kapcsán meg kell újítania a koncepciót, ezt 2021. decemberre kell 
elkészítenie. A szerződés alapján mikorra, milyen dokumentumokat kell leadni a 
megbízottnak? Melyik napon mutatják be a szolgáltatóknak a városi eseménynaptárat? Az ígért 
3 hónap helyett 5 hónap telt el, mi a késedelem oka? Polgármester úr 2021. február 10-én 
helyszíni bejáráson mondta, hogy a Dorottya ház kulcsát február végén adják át, most 2022. 
április 28-án  miért nem működik a kávézó, amely bevételt hozhat? Miért nincs kijavítva a nyári 
turisztikai szezon előtt a felpúposódott és megrepedt homlokzat? A Dorottya Ház kivitelezési 
hibái mekkora összegű garanciális javítást jelent, ezek melyik napon készülnek el 
maradéktalanul? 
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Szita Károly polgármester a Dorottya ház műszaki átadása után felmerült hibák 36 hónapig 
garanciálisak, ingyen el kell végezni. 2023. március 31-én jár le. Az egy éves garanciális 
bejárásnál a hibák kijavítása 2022.szeőtember 5-i megtörténnek. A konyhatechnológiák 
egyeztetése a KFF-nél van. Abban a pillanatban, amikor megkapják a választ, abban a 
pillanatban ki lesz írva.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem tudja elfogadni a választ. Javasolta, hogy 
rendszeresen számoltassák be a beruházót a műszaki bizottság előtt. Ilyen mértékű határidő 
csúszások nem indokoltak felelősség megállapítása és jogkövetkezmény nélkül.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 5504   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 12:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő rendezvénynaptárral kapcsolatos 
interpellációjának elfogadásáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87,50 77,77 
Nem 1 6,25 5,56 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
63/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő rendezvénynaptár témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

-----Különálló interpelláció: 8----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. június 18-án tartott rendkívüli Közgyűlésen 
módosító indítványát elfogadva a Közgyűlés meghozta a 6/2021. (VI. 18.) önkormányzati 
határozatot a Közgyűlés részvétét fejezi ki minden olyan kaposvári családnak és polgárnak, 
akinek családtagja, hozzátartozója a humánjárványnak esett áldozatul. A külön interpellációra 
adott válaszában polgármester úr megígérte, hogy „a rendelkezésére álló információkat 
megossza a város polgáraival.” Majd egy perces néma felállással adózott a Közgyűlés az addig 
a járványban elhunytak emlékére. A 4. és 5. járványhullám alatti helyi járványadatainak közlése 
érdekében önálló előterjesztést nyújtott be, a polgármester úr pedig a Kormányhivataltól kérte 
meg a napi járványadatokat 2021. novemberében, amelyre csak 2022. február 16-án kapott 
választ. Mikor pótolja a helyi járványadatok közzétételére 200.000 Ft az itt élők pénzéből 
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létrehozott https://koronavirus.kaposvar.hu honlapon napi bontásban? A honlap: „Hiteles és 
naprakész információk a koronavírusról” ígértének megfelelően. Az előző Közgyűlésen miért 
nem tájékoztatta a nyilvánosságot a Kormányhivatal által megküldött napi halálozási adatokról, 
amelyet a közgyűlés után megküldött neki. 71 kaposvári elhunyt szerepelt 2021.11.22. és 
2022.02.08. között? 2021. júniusában 333 elhunytról számolt be. A koronavírus járványnak 
eddig, hány áldozata van összesen? Hogyan értékeli a Kormányhivatal adatközlését, miszerint 
2022.01.22-én az elhunytak száma 20 fő, 2022.01.26-án 21 fő volt, amely a többi napokhoz 
képest többszörös eltérés? Ön szerint a helyi napi járványadatok közlése megfelelő? A 4. és 5. 
járványhullám alatt elhunytak hozzátartozói nem érdemelnek hasonló tiszteletet, mint a korábbi 
járványhullámban elhunytak családtagjai?  
 
Szita Károly polgármester ugyanazt a tiszteletet érdemli, minden hozzátartozó, nem érdemel 
viszont tiszteletet az, aki mások gyászát próbálja kihasználni.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem fogadta el a választ, mivel a korábbi gyakorlatot 
nem követte a képviselőtestület.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5505   Száma: 22.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2022 április 28 12:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő járványadatokkal kapcsolatos 
interpellációjának 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 1   5,56 
Távol 2   11,11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
64/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő járványadatok közzététele témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el.  

 

Zárt ülés után nyílt ülésen napirend utáni hozzászólás következett.  
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-----25 Napirend utáni hozzászólás  ----- 
 

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

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az önkormányzat törvényes működésének feltétele a 
Közgyűlés és valamennyi szervének így a polgármesternek és a bizottságoknak a törvényes 
működése. 2022. április 20-án 16.oo órára összehívott népjóléti bizottsági ülés előtt egy órával 
egy ismeretlen mobil számról keresték azért, hogy a bizottság ülése 17.oo órakor kezdődik. 
Ilyen még soha nem történt. Kérdésére, hogy milyen probléma történt, nem kapott választ. A 
telefonáló nem a bizottság elnöke, illetve az általa megbízott másik bizottsági tag volt. A 
bizottsági ügyrend 3/1. pontja szerint a bizottsági elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért 
bizottsági tag vezeti. A 2. pont szerint, ami kimondottan fontos, a bizottság ülése nyilvános. A 
3. pontja alapján a határozatképességére a Közgyűlés szabályai az irányadóak. A fenti példátlan 
eset miatt kérte a Kormányhivatalt, hogy törvényességi felügyeleti kötelezettségének tegyen 
eleget. Az önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának sérelme miatt a 2021. évi júniusi 
munkaterv szerinti, valamint egyes rendkívüli ülések, kiemelten a 2021. november 25-i 
munkaterv szerinti ülése előtt egy nappal jogellenesen hozott döntések kapcsán már ismertette 
2022. január 27-én. A képviselőtestület, így a bizottsági döntés szabályszerű meghozatalának 
feltétele, hogy annak ülése szabályszerű legyen, amely áll annak időben való összehívásából, a 
döntések időben való közzétételéből, kötelező egyeztetések és vélemények beszerzéséből, az 
ülések vezetéséből, a döntések meghozatalából és azok dokumentálásából, valamint 
nyilvánosságra hozatalából. Ennek hiányában a hozott döntések az eljárási szabályok 
megsértésével jönnek létre, ami érinti az érvényességet. A nyilvánosság biztosításának hiánya 
önmagában a hozott döntés érvénytelenségét eredményezi, az Alkotmánybíróság és a Kúria 
önkormányzati tanácsa által világosan lefektetett töretlen és következetes gyakorlat szerint. A 
nyilvánosság, a képviselőtestületen való részvétel, valamint az ott keletkező közérdekű adatok 
megismerésének lehetőségét jelenti. Ezek együttesen jelentik az önkormányzatot alkotó 
természetes személyek részvételét a helyi közhatalom gyakorlásában és ellenőrzésében. A 
törvényesség helyreállítása idővel egyre nehezebb, olyan mint az alma rohadása.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte mindenkinek a közgyűlésen való munkát és bezárta 
az ülést.  
 
 

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


