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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte a jelenlevőket a Közgyűlésen, külön köszöntötte a 
meghívott vendégeket. Megállapította, hogy 17-en vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés 
határozatképes. Az előző közgyűlés óta eltelt időszak kapcsán elmondta, hogy óriási siker volt 
a Giro d’ Italia világverseny megrendezése. Túl vannak egy hatalmas nagy, jégesővel jött 
viharon. A viharral kapcsolatban elmondta, hogy a kármentesítési feladatok folyamatosan 
zajlanak. Jelenleg 85 kérelem elbírálása van folyamatban. Több mint kettőmillió forint felett 
van az eddigi kifizetés. Minden kérést megvizsgálnak, és a helyszínen ellenőrzik is azt. A 
biztosítótársaságok is folyamatosan intézik a károkat, már folyósítások is történtek. A 
legfontosabb az, hogy nem halt meg senki a viharban, de nagyon sok a kár. Egy előterjesztés is 
foglalkozik vele. A kárbecslések még most is zajlanak a városban. Megköszönte az összefogást 
a kaposváriak részéről, hogy segíthessék azokat, akiket kár ért. Azóta is rengeteg csapadék 
esett, az országban a legtöbb. A Giro d’ Italia kaposvári rajtja mindenki maximális elismerését 
váltotta ki. Mindenk alatt kell érteni, az olasz nagyverseny tulajdonosát is. Megköszönte 
mindenki munkáját, akik részt vettek a szervezésben. Jó volt ezt átélni, sok munka volt benne, 
hogy itt legyen ez a futam. Több, mint 30 kaposvárinak adta át a Kaposvárért Emlékérmet, akik 
a szervezésben részt vettek. Átadták a 3000-dik babadobozt, közel 200 fiatal neve került fel az 
Életfára. Megtisztelő elismerés, hogy a Desedai kerékpárút lett az év kerékpárútja. A 
kaposvarmost honlapján megtalálható egy kisfilm, ami a kerékpárútról szól. Egy gipszkarton-
helyettesítő építőanyag gyártó cég kezdte el működését a volt Fészek áruház helyén. Ez egy 
szabadalommal védett technológia. Örömmel jelentette be, hogy 609 óvodás van Kaposváron, 
aki elmehet a Pécsi Állatkertbe, a hagyományoknak megfelelően. Bízik benne, hogy továbbra 
is folytatni tudják ezt a hagyományt. Az országos ifjúsági úszóbajnokságot is itt szervezték. 
Gratulált a kaposvári versenyzőknek. Ez már a nyolcadik úszóbajnokság, ami Kaposváron 
került megrendezésre. A vakáció elkezdődik, nagyon sok helyen már az évzárók is 
megtörténtek. Megköszönte a pedagógusok munkáját is és jó pihenést kívánt nekik. A 
beszámoló után kérte a képviselőket, hogy döntsenek a napirendekről.  
 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre  
 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
- az I. számú szennyvíztisztító telep hasznosításáról szóló előterjesztést, valamint az 
- az Interpelláció napirendet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5512   Száma: 22.06.16/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontokról 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: 
 
66/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére:  

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
- az I. számú szennyvíztisztító telep hasznosításáról szóló előterjesztést, valamint  
- az Interpelláció napirendet. 

 
Napirendek: 
 

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

2. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
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5. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről 

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

 
6. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

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

7. 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 
 

8. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
9. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 

valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

10. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló 
sportkoncepciójáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

11. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2022/23. évi bajnoki 
idényre szóló támogatásokról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

12. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési Stratégia 2022-
2030 elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
 

13. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
 

14. Előterjesztés egyéb vagyongazdálkodási ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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15. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  
 

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

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
17. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

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

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

 
19. Előterjesztés vis maior pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

20. Előterjesztés a 2022. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

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

22. Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

23. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

24. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2022. július 1. napjától 
érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

25. Előterjesztés  a  kedvtelésből   tartott  állatok   tartásáról  szóló  54/2013.  (XI. 20.)     
önkormányzati rendelet módosítása 

           Előterjesztő:    dr. Nadrai Norbert József képviselő 
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26.  Tájékoztató a 2022. évi költségvetés aktuális havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
    27.  Előterjesztés az alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
    28.  Előterjesztés az I. számú szennyvíztisztító telep hasznosításáról   
      Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
             
    29. Interpelláció 
 
 
Zárt ülésen: 
 

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

 
31.  Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 

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

 
32. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 

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

 
33. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelöléséről egyedi közgyűlési döntéssel 

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

 
Szita Károly polgármester kérte, hogy szavazzaanak dr. Nadrai Norbert József képviselő 
napirend utáni felszólalásáról, melynek témája az önkormányzat működésének biztosítása.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5513   Száma: 22.06.16/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület dr. Nadrai Norbert József képviselő napirend utáni felszólalásáról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
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:  
 
67/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Ügyrendi azért kérte a hozzászólási lehetőset, mert 
javasolta, hogy ne vegyék napirendre a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési 
Stratégia 2022-2030 előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a napirendeket már elfogadták.  
 
 

-----1 Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester a napirendhez kiegészítésként elmondta, hogy nagyon sokat 
egyeztetett a gazdasági igazgatóval és kérte, hogy a 2023. évi költségvetést is olyan 
szempontból készítse elő, hogy az elmúlt évekhez képest alapvetően megváltozott az a közeg, 
amiben az életet élni kell. Megváltozott az a közeg az Unió politikája miatt is és attól is, hogy 
a szomszédban háború van. A védelem költségvetése most, ami itt van, de a 2023. évi 
költségvetés tárgyalásánál is ezt tervezi. A város és a városban élő emberek védelme a 
legfontosabb. A szörnyű energiapolitika, amit Brüsszel szankciós politikaként folytat, nem ért 
vele egyet, nem akarják megadni a helyreállítási alapot, ami jár az országnak az Uniós 
tagsággal. Múlt héten volt a gáztender bontása, ami minden évben kiírásra kerül. Elsősorban 
arra lett kiírva, hogy a távhő biztosítva legyen. Tavaly 1,7 milliárd forint volt, idén 8,7 milliárd 
volt a nyertes ajánlat. Ez megdöbbentő. A Magyar Kormány döntésének megfelelően nem fogja 
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terhelni a távfűtéses lakásokban élőket. Az árambeszerzés még visszavan, nyáron kerül sor 
annak a pályáztatására. A piaci ár több, mint 100,-Ft, de egyetemes szolgáltatásban van a város, 
így 30,-Ft-ba kerül. Ha kikerül a város ebből, akkor több, mint 250 millió forint költségvetési 
növekedést fog okozni. 150 millió forint a közvilágításnál, 100 millió forint körülbelül az 
intézményeknél. Ezért is a védelem költségvetése az, amit beterjesztett. Nagyon hálás és 
köszönetet mondott a Kormánynak, hogy megvédte a rezsicsökkentést. Örül annak, hogy 
megmarad a benzinárstop, az alapvető élelmiszerek árbefagyasztása. Nagyon örül annak is, 
hogy az ország távol tud maradni a háborútól. A város alapvető működését biztosítani kell, meg 
kell védeni azokat a vívmányokat, amiket eddig elértek. Például a bölcsődék, óvodák 
működése, megfelelő közbiztonság. Ilyen körülmények között szeretné a négy célkitűzést 
2030-ra elérni, amit megfogalmazott. A károk helyreállítására egy 30 millió forintos alap 
létrehozásra került, ami már bővült, mert az Ökomenikus Szervezet is adott támogatást. 
Elindultak az út- és járdafelújítások. 22 út és járda kerül felújításra egyelőre. A kerékpárutakkal 
együtt, 2,3 milliárd forint lesz utakra és járdákra költve. A Buzsáki partfal jelentős szakaszának 
megerősítése megtörtént, a műszaki átadás folyamatban van. Felújításra kerül 20 év után az 
atlétikai pálya is. A gazdaság növekedésének köszönhetően 3% a munkanélküliségi ráta. Az 
országos és a megyei átlag alatt van bőven. Egyre kevesebb közmunkást lehet foglalkoztatni. 
A közmunka kezdetekor 1000 is volt a közmunkások száma. 400 körüli tartós foglalkoztatásra 
álltak be ezután, most 80 közfoglalkoztatott van Kaposváron. Ez jó, de kihívás is, hogy elfogy 
a kétkezi munkás és más struktúrában kell majd gondolkodni. Kérte, hogy ilyen szemlélettel 
tárgyalják meg ezt az anyagot.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila képviselő a Deseda kerékpárút az év kerékpárútja lett, és a Desedával 
kapcsolatban kérdezte, hogy a Deseda kemping létesítéséről mit lehet tudni a pályázatbontásról 
és a továbbiakról? A szállodával kapcsolatban kérdezte, hogy van-e valamilyen koncepció arra, 
hogyan épül meg a fürdő mellett a szálloda, mivel a desztinációfejlesztési stratégia is javarészt 
erre épít, a szálloda kapacitásaira. Számíthatnak-e arra, hogy megépül a szálloda közeljövőben, 
vagy le kell mondani róla? Ha jól tudja tárgyalt erről Gulyás miniszter úrral. A közbringa 
kiépítésének határideje most járt le. Az kérdezte, hogy mikor várható, hogy megjelennek a 
közbringa dokkoló állomások, mikor indul el a kaposvári közbringa rendszer. A korábbi 
időszakban már beszéltek róla, de a költségvetés elfogadásakor kevés szó esett róla, hogy volt 
egy nyári ifjúsági és sportfesztivál. A korábbiakban elmondta Polgármester úr, hogy lesz 
helyette más. Kérdése volt, hogy lesz-e fesztivál, mit lehet tudni erről és mikor fog 
megvalósulni? Az átruházott hatáskörök között szerepel egy 6,7 millió forintos kiadás a 
logisztikai központ szakértői anyaga. Mi a szándék ezzel a szakértői anyaggal és mikor lesz 
hozzáférhető számukra is? A sportévad végén a labdarúgó évad befejezésekor adják át a 
Labdarúgó Kft-t a Bene Akadémiának. Vége a bajnokságnak, mi a szándéka, mikor adják át a 
Kft-t? Elmondta, hogy az önkormányzat intézményei kikerülnek az egyetemes szolgáltatói 
körből. Osztja-e kollegája véleményét, mely szerint az bölcsődéknek, az óvodáknak, a szociális 
intézményeknek, a közvilágításnak mindenképpen benne kellene maradnia az egyetemes 
szolgáltatói rendszerben? Reményei szerint lesz megállapodás és azok a kiadások, amelyekre 
felhívta a figyelmet a kiegészítésben, azok nem fognak jelentkezni a város költségvetésében. 
Ugyancsak kormányzati bejelentés volt, hogy a kkv-k iparűzési adóját az önkormányzatok nem 
kaphatták meg, most viszont az önkormányzatok bevételét fogják gyarapítani. Ez várhatóan 
mennyi lesz? Szintén a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan kérdezte, hogy a Bencés 
Apátság rekonstrukciója hogy áll, mikor lesz ismét látogatható? A jelentős jégkárokkal járó 
viharral kapcsolatban kérdezte, hogy a város csapadékvíz elvezetése a vasútállomás előtti 
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területnél nem kellően lett átgondolva a IMCS tervezésekor. Van-e valami elképzelés arra, hogy 
felkészüljön a város egy kicsit hatékonyabban, hogy főleg azon a területen a csapadékvizet 
hatékonyabban lehessen elvezetni? A Jogi Bizottság egyik tagja, mintha már nem lenne a 
bizottság tagja. Nem jelenik meg bizottsági tagok között. Mi az oka, hogy lemondott? Mikor 
lesz pótolva? A költségvetés elfogadásakor szerepelt a költségvetésben a „szorakozz kaposvar” 
applikáció fejlesztése. Mikor lesz egy olyan applikáció, ami a kaposváriak és a turisták között 
segíti az eligazodást?  
 
Felder Frigyes képviselő a városligeti kis játszótér mikor lesz felújítva, mivel ott semmilyen 
munkálat nem volt. Kérdezte még, hogy mikor lesz végre gondnoka a Városligetnek? A 
Városligetben is probléma a kutyasétáltatás póráz nélkül. Az otthonápolási szolgáltatás átadása 
hol tart? Kik és milyen feltételekkel veszik át a betegeket és a szolgáltatást? A múltkori 
közgyűlésen említett találkozó a kórház igazgatójával megtörtént-e, tud-e valami bíztatót 
mondani a kórházi várólistákkal kapcsolatban? A szállodával kapcsolatban kérdezte, hogy 
2024-nél előbb a beruházás nem fog elkezdődni? Mindig zöld városról beszél. Nincs 
ellentmondás azzal, hogy drasztikus emelést javasol a tömegközlekedést illetően? Támogatja-
e azt, hogy pont a legelesettebbeknek nyújtott szociális támogatások térítési díjait emeljék?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy az ismételt veszélyhelyzet ellenére 
indokoltnak tartja-e az otthoni szakápolás önkormányzati finanszírozásának megszüntetését? A 
csapadékvíz elvezetési keret céltartalék módosított előirányzatként 80 millió szerepel. Mikorra 
valósul meg és mi a konkrét tartalma? Közlekedési munkák műszaki ellenőrzési keret 
céltartalékok 10 millió forint. Ezeknél a munkáknál volt-e visszatérítés, hogy nem megfelelően 
készültek el? Hogy áll a fénymérés, amire május végéig vállalt kötelezettsége? Az 
interpellációnak nem része, de kapcsolódik a témához, milyen összegű beruházást jelent - 
amennyiben ez a fénymérés olyan eredményt mutat – a lámpatesteknek a cseréje, hogy a régi 
fényviszonyokat helyreállítsák? Megszorításokkal kapcsolatban kérdezte, hogy érinti ez a 
lakosságot? Van-e valamilyen terv a lakosság terheinek csökkentésére, illetve van-e valami terv 
esetleges gázellátási probléma esetén? Az elvonások visszapótlási rendszeréről beszéltek a 
bizottsági szakban. Azt a választ kapták, hogy 100%-os lesz a visszapótlások mértéke. Egyetért-
e, hogy ez az önkormányzatiság elvével összefér? A kamarai, akadémiai egyesület, Kaposfest 
rendezvényre mikor kapták meg a pénzt? Hogy lesz jegyértékesítés, amikor csak időpontja van 
és a programok nem tudhatóak? A korábbi szervezéseknél elképzelhetetlen volt. Van-e 
összefüggése a szervezeti átalakulással? Dologi kiadások, polgármesteri megbízottak 
díjazásánál, mennyit kapnak a polgármesteri megbízottak, hány nyugdíjas alpolgármestert 
alkalmaznak megbízottként, milyen összeget kapnak? A Lovas utca kapcsán annyit kérdezett, 
hogy szerepel a zártkerti utaknál 20 millió forint. Erre lesz egy interpelláció is. Kérdezte, hogy 
mikor valósul meg, mert az ezelőtt kapott válaszban 2022 első félévében készülne el. A 
Szabadsajtó napjára írt kétezer forint mit takar?  
 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált az év kerékpárútjához. Többször használja ő is. Kérdezte, 
hogy ha a füredi oldalon megy kifelé Aszaló felé, mielőtt a hídra kanyarodnak, kb. 15 méter 
hosszan nincs leaszfaltozva, csak kővel leszórva. Van-e akadálya annak, hogy aszfaltozva 
legyen? A Balaton parti településekhez hasonlóan lesz-e közroller rendszer, mivel ott nagyon 
sok helyen el vannak hagyva az utcán a rollerek?  
  
Nagy Attila tanácsnok szemmel láthatóan halad a zöldfűtőmű építése. Kérdezte, hogy a Raktár 
u. és a Mol kút közötti kerékpárút szakaszra van-e esély, hogy az idén – mivel a költségvetésben 
szerepel az összeg – kivitelezésre kerül?  
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Szita Károly polgármester átadta a szót Szirják Imréné igazgatónak, hogy a közbringa 
rendszerrel és a Bencés Apátsággal kapcsolatban feltett kérdésekre adjon választ. A közbringa 
rendszer nem roller rendszer. Nyomkövető rendszerrel rendelkezik, ott lehet hagyni bárhol, de 
aki használta, annak a számlájára megy a használat.  
 
Szirják Imréné igazgató a közbringával kapcsolatban elmondta, hogy a szállító cég akadályt 
közölt anyagbeszerzési hiányosságokra való hivatkozással, ezért a szerződés módosítása 
folyamatban van. Szeptemberre várható, hogy elkészül a közbringa rendszer. A biciklikhez 
tartozó alkatrészek szállításában van probléma. A Bencés Apátsággal kapcsolatban elmondta, 
hogy műszaki tartalmi változás történt, összerakták a közbeszerzési dokumentációt, tegnapelőtt 
érkezett meg a KFF-től a jóváhagyás, így a napokban megjelenhet a közbeszerzési eljárás, talán 
őszre lesz szerződés.  
 
Szita Károly polgármester a Deseda kempinggel kapcsolatban elmondta, hogy értékelés alatt 
van az öt pályázat. Mindegyik ajánlat drágább, mint, ami van rá. Plusz forrás kell arra, hogy 
meg lehessen csinálni a kempinget. Megvárja az értékelés eredményét, utána határozza meg a 
stratégiát. Szállodát is fognak építeni. A képviselőtestület segítségével meg lesz építve a 
szálloda is és a kemping is. Azt ne várja senki, hogy most rögtön, hanem két év múlva, de lesz 
szálloda Kaposváron. Amíg háború van, addig biztos, hogy nem. Az ifjúsági találkozóval 
kapcsolatban elmondta, hogy kiléptek belőle, elmentek Pécsre. Alpolgármester úrék továbbra 
is dolgoznak azon, hogy legyen egy hasonló fesztivál, amely jóval nagyobb költségvetésű lesz. 
Reméli, hogy ebben az évben körvonalazódik, mit akarnak, utána eldöntik mi lesz. A logisztikai 
központ megvalósíthatósági tanulmányát már jóváhagyta. Várják az Uniós forrásokat, hogy el 
tudjanak indulni. Kérte, hogy tegyék ki a honlapra, mert nyilvános. A Labdarúgó Kft-vel 
kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés mellett van egy külön anyag, amiben bent van a 
kérdésre a válasz. Nem ért egyet Cser-Palkovics polgármester úrral, mert polgármesterként nem 
lehet úgy viselkedni, ha háború van a környéken, akkor nincs teendő. Mindig vállalta a közös 
felelősséget az intézkedések tekintetében. Nem a kormány felelős Kaposvárért, hanem a város 
képviselő-testülete. Mindenkinek tenni kell annak érdekében, hogy a kaposváriak terhét 
enyhítsék. Ezért a védelmi költségvetés, mélyebben a zsebbe kell nyúlni, de a város lakóit meg 
kell védeni. Az intézményi rendszernél az önkormányzat állja az egyetemesből való kikerülést, 
az önkormányzat marad az egyetemes szolgáltató rendszerben. 480,-Ft-ért lehet tankolni, ez 
Európában egyedülálló. A magyar polgárok fizetik a brüsszeli rezsipolitika ellenére is a 
legolcsóbb gáz- és villanyköltséget, az példátlan. Köszönet jár a Magyar Kormánynak, hogy 
továbbra is biztosítják az olcsóbb rezsit. Kaposváron nem lesz lekapcsolva a közvilágítás, mint 
Budapesten. A kkv-k már szerepelnek az anyagban. A Kormány válasza az volt, hogy a kis- és 
közepes vállalkozások 2%-os iparűzési adó kulcsa 1%-ra lett maximálva, a kiesést megkapja 
az önkormányzat. Ez 717 millió forint, ezzel számolnak. Kérte, hogy mutassák be azokat a 
képeket a tv-ben, amelyek megmutatták az IMCS beruházása kapcsán elkészült 2 méter 
átmérőjű átereszt, ami a Kapos-folyóba megy, és nem volt egy szabad hely benne, ömlött a víz 
a Kaposba. A probléma az volt, hogy a rácsokat eltakarták a levelek. Lehetne mindent jobban 
csinálni, de működött a rendszer, amit megépítettek. A jogi bizottsági tagságáról lemondott a 
külső képviselő. A szeptemberi közgyűlésen javaslatot tesznek a pozíció betöltésére. Átadta a 
szót dr. Pintér Rómeó alpolgármester részére. 
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester elmondta, hogy ebben az évben vállalták, hogy elkészül 
egy portál. Az előző közgyűlés előtt elkészült az informatikai keret. Akkor Nadrai képviselő úr 
kedvéért nyilvánosan hozzáférhetővé tették. Akkor még csak teszteredmények voltak rajta. 
Most már szinte kész az informatikai fejlesztés, amire nagyon büszke. Jelenleg a minden 
kategórián átívelő programmennyiség átívelésén dolgoznak, hogy mely szervezetek, milyen 
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sorrendben fogják feltölteni az eseményeket. Szeretne egy űrlapot az oldal alján létrehozni, ahol 
moderáció függvényében mindenki megjelentetheti az eseményeket. A sajtón keresztül 
valószínűleg nyilvánosságra hozza, és bízik benne, hogy mindenki hasznosnak fogja találni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy június 20-án kerülnek fel a napvitorlák a 
játszóterekre és a lakótelepi belső pihenőkre is. A homokcsere megtörtént a kisjátszótéren. 
Kérte Szirják Imréné igazgatót, hogy tájékoztassa a napvitorlákról, valamint, hogy van-e 
valamilyen hiba a kisjátszótéren. Van egy szabályozás, hogy a kutyákat hogyan és milyen 
körülmények között lehet sétáltatni. A Sávház mellett is épül már az új kutyafuttató. Aljegyző 
asszonyt kérte, hogy a közterület-felügyelők ellenőrizzék a rendet e tekintetben is. Kettő 
szolgáltató fogja ellátni felosztva az otthonápolási szolgálatot. Nem marad ellátatlanul senki. 
Főigazgató asszonnyal mindig beszél, ő se elégedett a várólistával, de arra büszke, hogy a 
magyarországi kórházak között az első harmadban helyezkedik el Kaposvár. A költségvetésben 
is szerepel, hogy a kaposvári Polgárok Háza alagsora teljesen át lett alakítva, mert ez egy 
egészségpont lesz, amely 23 millió forintba kerül körülbelül. Az orvosi műszerek beszerzése 
történik ebből. Bárki mehet vizsgálatra, ápolók, orvosok fogják működtetni. Az 
áremelkedésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a szolgáltatót kérdezik meg róla, a 
tömegközlekedést is. Több lesz elköltve a csapadékvíz elvezetésre, mint eddig. Pontosan nem 
tudja hány pályázatot írnak ki. Céltartalékot is képeztek, mivel még nem minden lett utcánként 
lebontva. Az utak és járdák műszaki ellenőrzése és elfogadása után nyitják meg a céltartalékot, 
amiből kifizetik a kivitelezés költségét. Kaposváron nem lesznek megszorítások, ezért a 
védelem költségvetése az idei. A Kaposfest megrendezése nagyon sokáig kérdéses volt, aminek 
költségei a színházon keresztül lesznek kifizetve. Hornyák úrhoz forduljanak a program miatt, 
ők szervezik a rendezvényt. Ugyanannyi polgármesteri megbízott van, mint volt. Lehet, hogy 
lesz még kettő, de csak akkor, ha nem találnak olyan kollegát, mint aki elment és nem tudják 
pótolni. Átadta a szót Balogh Beáta igazgatónak.  
 
Balogh Beáta igazgató elmondta, hogy a céltartalékban szerepel a 2.000,-Ft, megmaradt egy 
rendezvényből és átcsoportosították.  
 
Szita Károly polgármester azért murvás a Desedán az a 15 méter, mert a gépkocsibehajtásnál 
nem akarták, hogy aszfaltos legyen, mivel előbb-utóbb felszántják. Beszélje meg az illetékessel, 
hogy mit lehet tenni. Átadta a szót Szirják Imréné igazgatónak, hogy a kerékpárúttal 
kapcsolatban tájékoztassa a képviselőket. 
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy a nagy kerékpárutas építési projekt folyamatban van. 
A távhőberuházás miatt egy szerződésmódosítás van folyamatban. A nyomvonal érinti a távhőt, 
valamint elektromos energia kiváltása volt ezen a területen. Pár hónapot emiatt csúszik a 
kerékpárút építése, mivel most a nyomvonalon gödör van. A tervek rendelkezésre állnak, a 
feltételes közbeszerzési eljárást rövidesen elindítják, és az Uniós források rendelkezésre 
állásakor készül el. Amint elkészül a távhővezeték, akkor tudják ideiglenesen kialakítani a 
kerékpárutat.  

-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes képviselő a brüsszeli kritikákkal kapcsolatban elmondta, hogy van alapja a 
jogos kritikának, érti és el is fogadja őket. Az alapja véleménye szerint a gazdasági válságnak 
a háború. A városligeti játszótérrel kapcsolatban megjegyezte, hogy van balesetveszély. Az 
egyik rugós hinta életveszélyes állapotban van szerinte. A várólisták tekintetében véleménye 
szerint van költségvetési vonzata. A hosszú ideig tartó súlyos betegségek miatt az emberek 
kiesnek a munkaerő-piacról, amíg nem látják el őket. Ez megjelenik a város és az ország 
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költségvetésében. Ha a várólistákat le lehet csökkenteni, minél hamarabb gyógyul meg valaki, 
az csak jó mindenkinek. Az áremelésekkel kapcsolatban, ha jól értette, akkor sem a szociális 
áremeléseket, sem pedig a tömegközlekedés díjainak az emelését nem támogatja.  
 
Szita Károly polgármester kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak hozzászólási idő 
meghosszabbításáról Felder Frigyes képviselő részére.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5514   Száma: 22.06.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: 2 perc plusz hozzászólási idő megadásáról Felder Frigyes képviselő részére a 
testület az alábbiakról szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.21 
Nem 1 7.14 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
Felder Frigyes képviselő a Rippl-Rónai Fesztiválról elmondta, hogy nagyon színvonalas volt, 
gratulált. Kérte, hogy az első napi zajszennyezésre fordítsanak több energiát. A rendezvény 
szpíkere az idősekről olyan megjegyzéseket tett, ami nem odaillő volt. Kérte, hogy ne forduljon 
elő többet ilyen.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint a kaposváriakat érintik a 
megszorítások, a tranzakciós díj emeléseknél az egyes fizetésnél fogják befizetni az emberek a 
pénzt. Nem kell most már adóhivatal sem, a bank beszedi ezt a pénzt és a bank befizeti adóként. 
Az otthoni szakápolással kapcsolatban elmondta, hogy 2022-ben elfogadtak egy költségvetést, 
amely tartalmazta az önkormányzati otthoni szakápolás finanszírozását. Az előterjesztésben 
benne volt, 18 millió forint hiányzik, az EMMI szerint szüntessék meg az önkormányzati 
otthoni szakápolást, majd ellátja a két civil szervezet. Az országos médiában az olvasható, hogy 
eleve nem megoldott a feladat, valószínűleg a civileknek sem lesz ez így jó. Még mindig nem 
kapott választ arra, hogy az önkormányzat által eddig alkalmazott szakápolók végzik-e a 
szakápolást azt átalakítás után. A Kaposfesttel kapcsolatban elmondta, hogy nem a 30 millióról 
van szó, hanem a 10 millió forintos támogatási összeget hagyják jóvá. Nem tudja, hogy 
augusztus 13-án milyen programok lesznek, és nem érti hogy lehet ezt így finanszírozni. A 
Laktanya Mol kút közötti területen levő zöldterület legyalulásáról volt szó, nem a gödörről.  
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Csutor Ferenc tanácsnok elmondta, hogy megemeli a kalapját a költségvetés készítése előtt. 
Szerencsére a körzetében nagyon sok minden el fog készülni. Az elmaradt munkák is 
elkészülnek, lesznek újak is. A Kovács ABC előtti probléma megoldását kérte. Játszóterekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy szülők jelezték, hogy a Vaszary játszótéren a gyerekek napszúrást 
kapnak, kérte, hogy ott is legyen napvitorla kihelyezve. A Damjanich és a Tallián u-i 
csomópontban az arra járók és ottlakók, iskolába járók kérik, hogy a kereszteződésbe egy zebra 
készüljön, mert szükség lenne rá, hogy ne legyen nagy baleset. A csapadékcsatornára fordítandó 
80 millió forinthoz gratulál. Szerinte csak egy utca lesz megcsinálva, mert ez az összeg kevés, 
mivel a csapadékcsatornák nagyon rossz állapotban vannak.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok a brüsszeli politikával kapcsolatban elmondta, hogy minden 
képviselőnek tudnia kell, hogy az a kötelessége minden képviselőnek létre kell hozni, egy 
nemzeti érdekeket védő gondolatot, amelyek mentén konzekvensen ki tudnak állni 
Magyarország érdekei mellett. Elkészült a szorakozz.kaposvar.hu. Más megyei jogú város vagy 
budapesti kerület weboldalán véleménye szerint gyatrább munkát lehet látni. Nadrai képviselő 
úr keresse meg ezzel kapcsolatban. Pintér Rómeó alpolgármesternek gratulált a munkáért.  
 
Pintér Attila képviselő a szállodaépítéssel kapcsolatban nem tudja hányadik közgyűlésen 
kérdezi meg, hogy hol a tart a szállodaépítés. A turisztikai desztináció menedzsment anyaga is 
erre épül, ezért is kérdezi. Ha nem tudják mikor fog a szálloda elkészülni, akkor az anyag emiatt 
sem aktuális, mivel az az ütemezés, ami az anyagban van, okafogyottá válik. Ezért lenne fontos, 
hogy mikor épül meg a szálloda. Véleménye szerint nem biztos, hogy állami pénzből kellene 
megépíteni. A Rippl-Rónai Fesztivállal kapcsolatban az említett kommunikációs probléma 
mellé, még egyet említett. Ha van egy kommunikációs konfliktus, és ennek nagyon sok 
érintettje van, nem elfogadható, hogy a közösségi médiában a szervezők részéről olyan hangot 
ütnek meg, amilyen hangot megütöttek. Kérte ennek átgondolását is a jövőre nézve, hogy ez ne 
fordulhasson elő. 2008-at követően, amikor a gazdasági válság éreztette hatását, akkor a 
polgármester minden évben elmondta, hogy a bajban adni kell és nem elvenni. Szerinte ez a 
jelmondat elkopott. Azt mondja, hogy igyekszik egy olyan költségvetés a lakók elé tenni, hogy 
a lehető legkevésbé érezzék. A következő előterjesztések viszont emelésekről szólnak.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a felhőszakadás és a jégvihar a Donnert is alaposan érintették. Az 
alacsonyabb utcákban okozta a legnagyobb problémát. A csatornaépítés is folyamatban van. Az 
Iszák utcában jelezték, hogy felhőszakadások alkalmával ott is nagyon lassan folyik le a 
csapadékvíz. Az a tapasztalatuk, hogy donneri körforgalom megépítésekor olyanok lettek a 
terepviszonyok, hogy a Bartók B. utcáról lefolyó csapadékvíz nem a Kapos-folyóba folyik, 
hanem bevezeti a vizet az Iszák utcába. Kérte, hogy járjanak utána. Megdicsérte a város 
vezetését, hogy rendkívül gyorsan reagált és létrehozták a kárenyhítési alapot. Annak ellenére, 
hogy ő és a családja is jégkárkárosult, 20.000,-Ft-ot ajánlott fel az alapba. Javasolta 
képviselőtársainak is, hogy ajánlanak fel hasonló összegű támogatást.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a felajánlást. Kérte, hogy szavazzanak az 
előterjesztésről.  
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 5515   Száma: 22.06.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:40  
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: 
 
 
68/2022. (VI. 16.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
68. § (4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

         
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda 

szakosztályánál 1 fő szakosztályvezető, 1 fő technikai vezető és 1 fő gazdasági ügyintéző 
határozott idejű álláshelyek esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 
(legutóbb az 5/2021.(VI.18.) önkormányzati határozat 3. pont) 2023. június 30.-ig 
engedélyezi. Az álláshelyek kapcsán jelentkező személyi juttatások és szociális 
hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO 
pályázatából valósul meg.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Fekete Ádám igazgató 
Határidő:      2022. június 30. 
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3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 
határozott időre 2023. június 30-ig 1 fő rehabilitációs csoportvezető álláshelyet biztosít, 
melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv részére a kiemelt vidéki 
sportszervezetek sportfejlesztési feladataihoz jóváhagyott EMMI támogatás, illetve a 
kiemelt csapat sportágak TAO támogatása biztosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Fekete Ádám igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
 

4. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a Polgárok Háza 
üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében – megváltozott munkaképességű dolgozó 
alkalmazásával - 1 fő portás-karbantartó álláshelyet engedélyez 2022. június 17-től.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
 

5. A Közgyűlés a Kaposfüred Sport Club részére a 2022/2023-as bajnoki időszak TAO 
pályázat önerejének és működési kiadásainak biztosítása érdekében 2022. II. félévre 
1.344 e Ft támogatást hagy jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetési rendeletében 2023. I. félévre további 1.344 e Ft támogatást biztosít.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. december 31. (2022. évi támogatás) 
Határidő:  2023. február 28. (2023. évi támogatás) 

6. A Közgyűlés, mint a Kaposvári Labdarúgó Kft. (cégjegyzékszám: 14-19-312780, 
adószám: 23991453-2-14, székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.) egyedüli Alapítója a 
Társaságnál 12.000.000 Ft vagyoni hozzájárulást teljesít akként, hogy annak összegéből 
100.000 Ft-ot törzstőkébe, 11.900.000 Ft-ot tőketartalékba helyez. Így a Társaság 
törzstőkéje 109.700.000 Ft lesz, mely összeggel Alapító a Társaság létesítő okiratát 
módosítja. A törzstőke megegyezik az Alapító törzsbetétével. Az Alapító a Társaság 
alapító okiratát 2022. július 16-ig elkészíti. Alapító egyúttal kötelezettséget vállal a 
12.000.000 Ft vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az alapító okirat módosításának 
aláírását követő 15 napon belül. A vagyoni hozzájárulás összege 100%-ban pénzbeli 
hozzájárulás. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2022. július 16. 

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

„5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje: 109.700.000 Ft, azaz Egyszázkilencmillió-hétszázezer forint, 
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amely 79.700.000 Ft készpénzből, és 30.000.000 Ft nem vagyoni hozzáárulásból áll. 
5.2. A tag a törzsbetét teljes összegében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév): Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 109.700.000 Ft 
A törzsbetét összetétele: 79.700.000 Ft készpénz, és 30.000.000 Ft nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás.” 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. július 16. 

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

határozott időre 2023. június 30-ig 1 fő röplabda szakosztály vezető álláshelyet biztosít, 
melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv a röplabda TAO támogatásából, illetve a 
kiemelt vidéki sportszervezetek EMMI támogatásából finanszírozza. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Fekete Ádám igazgató 
Határidő:   2022. június 30. 

 
9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a május 25-ei pusztító vihar által okozott károk miatt 30 

M Ft-os kárenyhítési alapot hoz létre az céltartalékban szereplő általános működési tartalék 
terhére, amely összegből 15 M Ft-ot a rendkívüli települési támogatások keretösszegének 
megemelésére, 15 M Ft-ot a szociálpolitikai kiadások között új tételként megjelenő szociális 
kölcsön nyújtására biztosít.  

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

 
10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának udvarrendezési 
feladatainak megvalósításához szükséges pénzügyi forrás 1/3-ad részét, várhatóan 8 millió 
Ft összegben a Géniusz Közhasznú Alapítványtól átveszi. A közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a pénzeszköz átvételről szóló megállapodás aláírására.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2022. augusztus 31. 
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11. A Közgyűlés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 27/2021.(VI.23.) 
önkormányzati határozat 1. pontja és a 48/2021.(IX.23.) önkormányzati határozat 9. pontja 
alapján nyújtott 13.700 e Ft kölcsön kompenzáció érdekében 5 millió Ft de minimis 
támogatást biztosít a Club működéséhez, és a kölcsön visszafizetési határidejét 2023. 
március 31-re módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 31. (de minimis támogatás) 
   2023. március 31. (kölcsön visszafizetés) 
 

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft 100 %-os tulajdonrészét a 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján – mivel a labdarúgás sportág 
megyei utánpótlás feladatai tekintetében az MLSZ által minősített B kategóriás Akadémia - 
értékesíti a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Kft 
cégértékelésével meghatározott forgalmi értéken. A közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert az üzletrész értékesítésről szóló adás-vételi szerződés aláírására, utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
 

13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
részére a Kaposvári Labdarúgó Kft 100 %-os tulajdonrészének megvásárlásához a Kft 
cégértékelésével meghatározott forgalmi értéknek megfelelő összegű támogatást biztosít.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. szeptember 30. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5516   Száma: 22.06.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 2 12.50 11.11 
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2 Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító 
indítványt nyújtott be, amelyet a bizottságok nem támogattak.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő miért van szükség az eddig is nehezen követhető 
sportszervezetek támogatási rendszerében a kevesebb nyilvánosságot biztosító bizottsági 
szakra történő átruházására? Egyeztettek-e a törvényességi felügyeletet gyakorló 
Kormányhivatallal? Egy döntésnél a pályázati kiírást átruházza a Közgyűlés, míg maga a 
döntéshozatal marad. Emlékszik-e ilyen döntésre, és korlátozza e ez a Közgyűlés döntési 
kompetenciáját?  
 
Szita Károly polgármester a legfontosabb, hogy a pénzügyi kontroll a Közgyűlésnél marad. 
A bizottság és a polgármester által behozott előterjesztés alapján minden bajnoki év végén, a 
júniusi ülésen dönt arról, hogy a kiemelt sportszervezetek mennyi pénzt kapjanak. Az, hogy a 
pályázatot ki írja, szintén kötött abban az esetben, ha elfogadják a sportkoncepcióra vonatkozó 
előterjesztést. A koncepció megadja azokat a támogatási rendszereket, amelyek keretén belül 
mehet. Véleménye szerint bizottsági feladat a pályázat kiírása.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye más, nem korlátozható a közgyűlés jogköre 
azzal, hogy a pályázati kiírást átruházza a Sportbizottságra. Módosító indítványt nyújtott be, 
ami azon kívül, hogy nem javasolja a pályázati kiírás átruházását, javasolta, hogy ugyanúgy a 
nem kiemeltek maradhatnak a döntéssel együtt a Sportbizottság részére azzal, hogy a 
kiemelteknek egy éves tájékoztatót a felhasználásról a Sportbizottság készítsen. Az 
előterjesztések késői közzétételével tett javaslatot, mivel eléggé követhetetlen volt a az 
anyagkiküldés. Az előterjesztés mellékletét a 67 oldalas anyagot felrakják a szakbizottság 
tárgyalása előtt, és értesítést sem kaptak a bizottsági tagok. Pontosítást írt, hogy az egy nap 
helyett 24 óra legyen. A közmeghallgatásra hívta a lakókat, amelynek a közzététele eléggé szűk 
körű volt véleménye szerint. A településrészi önkormányzatokkal kapcsolatban változatlanul 
az álláspontja, hogy jól működtek, nagyarányú részvétellel választották meg a tagjaikat, ezért 
ennek szavazási eredményét emelné vissza. A mandátum félidejéhez közeledve javasolta, hogy 
a 2024-es alakulásra legalább alapelvi szinten fektessenek le kérdéseket, amely biztosítja a 
demokratikus működését a Közgyűlésnek.  
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Szita Károly polgármester elmondta a képviselőnek, hogy nyugodtan forduljon a 
Kormányhivatalhoz, ha valamilyen észrevétele van, ők majd elbírálják.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5517   Száma: 22.06.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványairól az 
alábbiak szerint döntött:  
 
 
 
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: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5518   Száma: 22.06.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről 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: 
 



20 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3 Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ltv.) 

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

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a Sávházban egy házfelügyelői 
lakást szociális lakássá minősítenek.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5519   Száma: 22.06.16/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-módosításról 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 15/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----4 Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 
 

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

 
 

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés első része arról szól, 
hogy a bérek és a nyugdíjak emelkedtek, az öregségi nyugdíjminimum kivételével. A szociális 
rendeletben minden ehhez kötött korlát emelésére tesz javaslatot, hogy minél többen vehessék 
igénybe ezeket a támogatásokat. A második rész arról szól, hogy a 2012-ben megszüntetett 
szociális kölcsönt újra kaphassák most a jégkár károsultak.  
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Torma János tanácsnok támogatja az előterjesztést, amely nagyon jókor jött és szükség volt 
rá, mivel azok a családok is hozzájuthatnak a támogatásokhoz, akik korábban pár száz forint 
miatt lemaradtak róla.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő támogatja az előterjesztést. Néhány javaslatot mondott: 
a méltányossági jogkörben hoz döntést a Népjóléti Bizottság, amire lehetőség van. Ez egyre 
több volt, ezért is jó, hogy emelik a számokat. Javasolta, hogy 15% fölötti különbségnél 
lehessen méltányosan dönteni. A szociális kölcsönnel kapcsolatban kérdezte, hogy egy elemi 
kár miatt hozza vissza az előterjesztő. Egy külön rendeletben tudná elképzelni, mivel 
speciálisabb a szociális ellátásoknál. Egy segítségnyújtást érdemes a városlakóknak megadni, 
mikor elemi kár éri őket. Sokan tapasztalják, hogy a biztosítók nem megfelelően térítenek. Az 
önkormányzat kövesse ezt a folyamatot, a biztosítás felügyelete felé éljen jelzéssel, ha ez 
tömegessé válik. Van egy ingyenes eljárás a biztosítókkal szemben, amikor kevesebb összeget 
állapítanak meg. Ez a Pénzügyi Békéltető Tanács döntése, ami 1 millió forintig kötelezheti a 
biztosítókat arra, hogy helytálljanak. 
 
 
Torma János tanácsnok ő is támogatja a kárenyhítési alapot 20.000,-Ft összeggel.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5520   Száma: 22.06.16/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-módosításról 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 16/2022.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5 Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési év előkészítéséről ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

Teveliné Horváth Melinda képviselő teljesen érthető, hogy a racionális és a gazdasági okokat 
tartják szem előtt és bízik abban, hogy minél kisebb csoportokban tudnak a gyerekek fejlődni, 
mert erre szükség van.  
 
Felder Frigyes képviselő ő nem annyira megengedő, mint képviselő asszony. Nem tartja 
annyira követendőnek, hogy a gazdasági racionalitást veszik figyelembe. Azért, mert a kis 
létszámú csoportokban van a tanulás és fejlődés jövője. Nagy létszámú csoportba nem lehet 
megvalósítani. Ő nem tudja ezt támogatni.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy addig, amíg nyílnak újabb óvodák, addig örülni 
kell. Most a Katolikus Óvoda nyílik. Nagyon jó, hogy nem csak önkormányzati óvodák 
működnek. Sokkal többe kerül ez a szülőnek, de választási lehetőséget kapnak így. A városban 
2800 óvodáskorú gyerek van, 1800-an járnak önkormányzati fenntartású óvodába a 2220 
férőhelyre. Megköszönte az óvónők munkáját. Bízik abban, hogy a gyermek vállalási kedv nő, 
a covid alatt csökkent.  
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Szavazás eredménye 

 
#: 5521   Száma: 22.06.16/5/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:56  
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: 
 
 
69/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2022/2023-as nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi 
Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári Fésűs Éva Központi 
Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi Sándor 
Központi Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben összesen 76 óvodai csoportot indít. 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

 
2. A Közgyűlés a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában 2022. augusztus 15-től kettő 

óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 4 fő óvodapedagógus, 2 fő 
dajka, 0,75 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 8.014 
ezer Ft személyi juttatás és 1.042 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 9.056 ezer Ft 
előirányzattal csökkenti.  
 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 
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3. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában 2022. augusztus 15-től egy 
óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő óvodapedagógus, 1 fő 
dajka álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 3.731 ezer Ft személyi juttatás és 485 
ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 4.216 ezer Ft előirányzattal csökkenti.  

 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

 
4. A Közgyűlés a Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda Arany János Tagóvodájában 2022. 

augusztus 15-től egy óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő 
óvodapedagógus, 1 fő dajka, 0,75 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet elvon. Az intézmény 
költségvetését 4.426 ezer Ft személyi juttatás és 575 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, 
összesen 5.001 ezer Ft előirányzattal csökkenti.  

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 

 
5. A Közgyűlés a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Szentjakabi Tagóvodájában 2022. 

augusztus 15-től egy óvodai csoportot zárol, az intézménytől 2022. augusztus 15-től 2 fő 
óvodapedagógus, 1 fő dajka álláshelyet elvon. Az intézmény költségvetését 3.633 ezer Ft 
személyi juttatás és 472 ezer Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 4.105 ezer Ft 
előirányzattal csökkenti.  
 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2022. augusztus 15. 
 

6. A Közgyűlés a 2022/2023-as nevelési évre az óvodák nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
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Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2022. szeptember 01.  
 

7. A Közgyűlés a 2022/2023-as nevelési évre az óvodák nyári takarítási és karbantartási 
szünetének időpontjára az alábbiakban tesz javaslatot:  

 
Intézmény neve Zárás 

időtartama 
Zárás  Nyitás 

időpontja 
Zárás Nyitás 

időpontja 

Fésűs Éva Központi 
Óvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Arany János 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Béke Utcai Tagóvoda 4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Jutai Úti Tagóvoda 4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Petőfi Sándor 
Központi Óvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Búzavirág Tagóvoda 4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Festetics Karolina 
Központi Óvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Tallián Gyula U. 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Nemzetőr Sori 
Központi Óvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Honvéd Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Kaposfüredi 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Rét Utcai Központi 
Óvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 
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Szigetvár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Madár Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

  július 24-
augusztus 20. 

augusztus 21. 

Tar Csatár Központi 
Óvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Szántó Utcai 
Tagóvoda 

4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

Szentjakabi Tagóvoda 4 
hét 

június 26-
július 23. 

július 24.   

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
 Határidő:   2022. szeptember 01.  
 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a nyári napközis tábort 5 hét időtartamra 2022. július 4-
augusztus 5-ig szervezi meg, melyhez a szükséges 3 800 ezer Ft pénzügyi fedezetet az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

                                   dr. Gróf Regina irodavezető 
                                   Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 
 Határidő:             2022. június 25. 
 
 
 
 

-----6 Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
megbízásról ----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő döbbenten olvasta az óvodavezető bérét. Mennyi egy 
óvónő bére?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy nem tartja magasnak az összeget. Az óvónők bérét 
kérdezze meg az óvodavezetőtől, mivel változó a bérük.  

 
 

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

#: 5522   Száma: 22.06.16/6/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
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: 
 
70/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó megbízásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Közgyűlés – a nevelőtestület támogató véleményének függvényében – pályázati kiírás nélkül 
– határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett – 2022. 
november 8. napjától 2027. november 7. napjáig megbízza Csabainé Kósz Erikát a Kaposvári 
Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával. 
 

Illetménye:  727.146,-Ft 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő. 2022. október 31. 

 
 

-----7 Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a szociális ellátási díjak felülvizsgálatát tartalmazza. 
Az elmúlt két évben nem volt lehetőség a díjak emelésére, csak július 1-től. 2019-ben lettek a 
díjak és a jövedelemalapok felülvizsgálva, így aktuális volt ez már. Az ellátottak személyre 
lebontva, egyenként nézték meg az elemzésben, hogy milyen emelés és milyen mértékű új 
kategóriák behozatala teszi lehetővé azt, hogy ne jelentsen senki számára elviselhetetlen terhet 
az emelés. Az emelés szolgáltatásonként más, nem lehet konkrétan meghatározni. 5 és 200 
forint között van az emelés összege.  
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-----Kérdések----- 

 
 
Felder Frigyes képviselő kérdése és kérése volt, hogy a díjtételekről külön szavazzanak.  
 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő egyetért azzal, hogy nem lehet válaszolni arra a kérdésre, 
hogy mennyivel emelkednek az összegek. Erkölcsi alapon nem ért egyet azzal, hogy árakat 
emelnek.  
 
Felder Frigyes képviselő úgy értette, hogy Polgármester úr nem támogatja a díjemeléseket. 
Nem tudja ő sem támogatni, hogy a legelesettebbek segítésének a díjait emeli. Lehet játszani 
azzal, hogy milyen összegeket mondanak be. Ez valakinek 5-10%, valakinek 30%-os emelést 
jelent. Azt gondolja, hogy ezt az előterjesztést nem szabad megszavazni éppen azért, mert nekik 
amúgy is nagyon fog növekedni a terhe. 
 
Torma János tanácsnok más véleményen van. Úgy gondolja, hogy Kaposvár szociális ellátása 
nagyon széles. A szociális ellátások térítési díja szerinte korrekt és megfizethető. Nagyon sok 
kedvezmény van a megállapított díjakon belül, 9 sávos térítési kategória van, és nagyon sok 
térítésmentes és ingyenes szolgáltatás van a legrászorultabbakban.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok egyet ért Felder Frigyessel. Ilyen gazdasági helyzetben a 
társadalom alsó rétegeinek nem fér bele ilyen áremelkedés.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester mélységesen álságosnak tartja, amit a baloldal képvisel. Az ő 
főnökeik azon dolgoznak, hogy ezek a rászoruló emberek sokszor akkora energia árakat 
fizessenek, mint ahogy a környező országokban. Ne álljanak azok mögé az emberek mögé, akik 
minden magyar érdekével próbálnak szembemenni.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok a maga nevében visszautasította, hogy nem szeretne jót a kaposvári 
vagy a magyar embereknek. Bízik benne, hogy nem gondolta komolyan.  
 
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben nem határozati javaslatok 
vannak, hanem rendelet, így nem megvalósítható Felder képviselő úr kérése. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5523   Száma: 22.06.16/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 3 17.65 16.67 
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 17/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8 Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról  ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés két részt tartalmaz. Az egyik, hogy ne csak 16 éves 
korig engedjék el a beiratkozási díjakat, hanem nappali tagozaton tanulók részére is. A másik, 
hogy a múzeum igazgatója javasolt bizonyos jegyek vonatkozásában emelést.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a látogatóközpont felnőtt 200,-Ft-os jegyár emelésével 
milyen bevétel növekedéssel számolnak? Polgármester úr előzőekben tett kijelentést, hogy a 
látogatói létszám növelésére vár javaslatot, és olyan kiállítások megrendezését, ami látogatókat 
vonz.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző az áremelés 50-300,-Ft-os emelést jelent az egyes belépődíjaknál, ez 
egy jelképes áremelés. Ugyanígy egy jelképes bevétel növekedésre lehet számítani a 
múzeumnál is.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő akkor jelképes bevételnövekedéssel számolhatnak. 
Teljesen fordítva ülnek a lovon, évente január elsején növelik az árakat. Nagyon kíváncsi lesz 
rá, hogy a jegyár bevétel mennyivel fog nőni. Kéri, hogy kapjanak tájékoztatást, hogy 
múzeumba ezzel az emeléssel mennyivel nőtt a bevétel.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a múzeumi jegyek kapcsán a múzeum vezetője azt a véleményét 
fogalmazta meg, hogy nincs szükség 24 órás belépőjegyre. Úgy gondolja, hogy aki idejön 
családostól, nem csak egy múzeumot akar megnézni, hanem az összeset. Kellene egy 
kedvezményes több kiállítóhely megtekintését biztosító belépőjegy, kérte, hogy vizsgálják meg 
a lehetőségeket. 
 
Szita Károly polgármester  elmondta, hogy a turisztikai koncepció is tartalmaz hasonló 
felvetést. A kényelmi szempont miatt ért egyet elsősorban azzal, hogy egy helyen vásárolják 
meg a kaposvári kulturális szolgáltatásokat.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5524   Száma: 22.06.16/8/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 10:11  
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: 
 
71/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár bruttó díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek díjai, késedelmi 
díjak) 2022. július 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Beiratkozási díjak:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   3.300,- Ft/év 
Féléves alapjegy       1.650,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak, könyvtárosoknak valamint érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkezők számára    ingyenes 

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

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

óra 
 Könyvtárközi kölcsönzés külföldről   Országos Széchenyi  
         Könyvtár díjszabása szerint 
 Könyvtárközi kölcsönzés belföldről   küldő könyvtár díjszabása 
         szerint 
 Elveszett olvasójegy         440,- Ft 

Beiratkozási díjak Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban:  
Alapjegy (könyv- és folyóirat kölcsönzés)   1.000,- Ft/év 
Féléves alapjegy          500,- Ft/félév 
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, fogyatékkal 
élőknek, nagycsaládosoknak, könyvtárosoknak valamint érvényes 
diákigazolvánnyal rendelkezők számára   ingyenes 

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

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

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Rázsits Veronika igazgató 
Határidő:  2022. július 1. 
 

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

Teljes árú jegy       1.000,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         500,- Ft 
Családi jegy       2.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        900,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        450,- Ft 
Kiállítás látogatási bérlet      1.500 Ft/fő/4 

alkalom 
Tárlatvezetés       3.000,- Ft 
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ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

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

    Kaposvár városon kívül  700.- Ft/gyermek + útiköltség 
 
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 

Teljes árú jegy       1.800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         900,- Ft 
Családi jegy       3.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.600,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        800,- Ft 
Tárlatvezetés       5.000,- Ft 
Fotójegy        1.500,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

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

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

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

Teljes árú jegy       1.000,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         500,- Ft 
Családi jegy       2.000,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        900,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        500,- Ft 
Tárlatvezetés       3.000,- Ft 

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

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

 Elektromos kishajó menetdíjai: 
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Megnevezés  

Bruttó menetdíj 

Kis körút  
(30 perces hajókázás) 

Látogató Központ –  
Kilátó (Kaposfüred) 

Felnőtt/Teljes árú jegy 500 Ft 500 Ft 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt+2 
gyermek) 

1 700 ft  

Családi kedvezményes 
jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 

1 500 Ft 1.500 Ft 

Madármegfigyelő körút* 
 

780 Ft 

Különjárat (max. 11 fő) 6 500 Ft 

Különjárat 2,5 óra (max. 
11 fő) 

13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db 

 
Egyéb hajózási feltételek: 

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

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

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

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

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

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

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2022. július 1. 
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-----9 Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 
dr. Csillag Gábor jegyző szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a Közgyűlés ezt a rendeletet 
két évente felülvizsgálja, aminek oka, hogy a támogatásokat vizsgáló iroda meghatározza, hogy 
mennyi időre adhatóak a támogatások. Most arról döntenek, hogy 2024. június 30-ig fog élni 
ez a támogatási lehetőség. A rendelet többi része a támogatási iroda által előírt kötelező 
tartalom.  

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5525   Száma: 22.06.16/9/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről 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 18/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----10 Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város 2022-2030-as időszakra szóló 
sportkoncepciójáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester köszöntötte a kiemelt sportszervezetek vezetőit. Látszólag a 
sportról szól a sportkoncepció, de mégsem. A sport is fő része annak a fő célnak, amit 2019-
ben elfogadtak. Egészséges város legyen Kaposvár 2030-ra. Ennek a célnak az elérését 
szolgálja a sportkoncepció is, a sportolás lehetőségének a biztosítása fiataltól az idősekig. A 
helyi közösségek építésének és erősítésének az egyik eszköze a sport akkor, ha nem 
sportegyesületben végzik a mozgást. Kettő célt szolgál a koncepció. Egyik szolgálja magát az 
egészség megőrzését, a másik pedig a közösség építését szolgálja. Az alapja elindul a 
diáksporttal. Ez azért rendkívül fontos, mert ez az iskolákban van. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a diáksport klubok épülnek le, ami nem jó, pedig ez adja meg a lehetőséget az iskolai 
kereteken belüli mozgásra való nevelésre. Innét el tudnak menni a fiatalok az utánpótlásba 
sportolni, vagy szabadidősportba. A másik eleme az utánpótlásról szól, ahonnét a hivatásos, 
amatőr versenysportba lehet menni, valamint a szabadidősportba. Ez a három lehetőség van 
arra, hogy a mozgás lehetőségét biztosítsák. Vannak egyesületek, valamint szabadidősport is 
van. Ez az élethosszig tartó sportolás lehetősége. Azért nem ért egyet azzal, hogy a hivatásos 
sportot össze próbálják ugrasztani az amatőr sporttal. Véleménye szerint ez nem helyes. 
Szüksége van a hivatásos sportnak az utánpótlásra és a szabadidősportra. A diáksport 23 oldal, 
27 általános és középiskola van Kaposváron. Ez az idejáró fiatalok testmozgását jelenti. Az az 
elképzelése, hogy anyagi ösztönzéssel fogják támogatni az iskolákat.  Nem mindegyik szülőnek 
van lehetősége, hogy tanórák után vigyék el a gyerekeket sportolni, van olyan, aki nem is akarja. 
Ha viszont iskolai keretek között van ez, akkor megoldható. Külön leül a diákolimpiai és 
diáksportkörökkel, valamint az óvodák, iskolák vezetőivel, hogy indítsák el a városon belüli 
versenyt. Az iskolák közötti, valamint óvodák közötti vetélkedőket. Nem csak a helyezések 
lesznek motiválóak, hanem a résztvevők száma is. Négy utánpótlás nevelő klub van 
Kaposváron, ahol 1255 igazolt versenyző van, ami kilenc sportágat takar. Fontos, hogy a 
felvevő egyesület biztosítottak legyenek az utánpótlás részére. Szeretné megszüntettetni a 
párhuzamosságot. Nem kell például két úszóegyesület, vagy másféle sportág. Egy elég 
mindegyikből. Nem tudja betölteni a több egyesület azt a szerepet, amit be kellene töltenie. A 
szabadidősportban 1042 fő igazolt felnőtt versenyző van, 1459 gyermek, 202 fogyatékkal élő 
sportoló van a szabadidősport keretein belül. Szeretné, hogy az embereknek azt az érzetet adja, 
hogy „jó buli”. Akkor lehet a szabadidősportot arra a szintre hozni, hogy jó legyen. A hátrányos 
helyzetűek sportja elég széles körben mozognak. Itt az integráció adhatja meg az előrelépés 
lehetőségét. Negyedik elem a hivatásos sport. Ilyen magyar város nincs még, ahol ennyi 
lakosságarányos élvonalban levő egyesület van. Büszkék lehetnek rá. Az ő támogatásuk két 
részből áll. Ez áll alaptámogatásból és eredményességi támogatásból. Ez szerepel a következő 
előterjesztésben is. Az alaptámogatás tartalmazza a saját nevelésű játékosokat, az 
eredményességi támogatás pedig néző- és eredményfüggő, valamint reklámfüggő. A teljes 
támogatás nem fogja meghaladni a sportszervezetek bevételének 40%-át. Ehhez kapcsolódik a 
megépített sportinfrastruktúra, ami szintén egyedülálló Magyarországon. Mindazt a célt 
szolgálta, hogy helybe tudják vinni a sportolási lehetőséget. A magántulajdonban levő 
sportolási lehetőséget biztosító vállalkozások száma is szépen gyarapodik. Van rá piaci kereslet 
szerencsére. Ez a sportturizmust is segíti. Ennek a hozományaként olyan rendezvények 
valósulhattak meg, amik korábban nem. Ennek a része a szálloda megépítése is, mert a 
továbblépés lehetőségét fogja jelenteni. Mindennek a finanszírozása az utolsó pont. A Nemzeti 
Sportban megjelent egy cikk Kaposvárról, amire boldogan mondott igent. Amikor a sportra 
fordított összegre tértek rá, akkor meglepődtek, hogy milyen nagy az összeg, 3,6%-a a 
költségvetésnek a sportra van fordítva. Ez nagyon nagy összeg, mivel az országban az átlag 
sokkal kevesebb. A lehető legfontosabb, hogy egészségesek maradjanak a városlakók, 
egészségesen nőjenek fel és egészségesen éljenek. Az egészséges életnek csak a fele a genetika, 
ehhez hozzá kell tenni még.  
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-----Kérdések----- 

 
 
Csutor Ferenc tanácsnok maximálisan egyetért a sportkoncepcióval, a hozzászólásában 
jobban kifejti. Kérdése volt, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésénél Szolnok 
polgármesterével közösen nagyon sokat tettek azért, hogy ez bevezetésre kerüljön. Milyen 
hatással volt a mindennapos testnevelés bevezetése a városi sportokban résztvevők számára? 
Ismét megemelte a kalapját a sportlétesítmények kapcsán. Hibának tartja viszont, hogy az 
uszoda világítása nem megfelelő egy nemzetközi vízilabda közvetítésre. Mikor lesz lehetőség 
arra, hogy a világítás nemzetközi mérkőzések közvetítésére is alkalmas legyen? Mi az oka 
annak, hogy a város keleti részében lakóknak – többek között neki is – nem esik nehezére, de a 
kisgyerekeseknek igen, mi az oka annak, hogy a zselici kerékpárút Töröcskén kezdődik, onnét 
Zselickislakra kell menni, a kaposváriak csak ott tudnak csatlakozni a kerékpárúthoz. Közúton 
kell megtenni az utolsó szakaszt. Mi az oka, hogy a kerékpárútnak az a szakasza nem épült 
meg?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a tavalyi sportrendelettel kapcsolatban már készült egy 
koncepció felülvizsgálati dokumentum. Mennyi volt pontosan az elkészítési összege a tavalyi 
és az idei sportkoncepciónak? Milyen újdonságok, megállapítások születtek az előző 
koncepcióhoz képest? Az előző után miért kellett még egy koncepciót készíteni? A 
sportrendelettel kapcsolatban nem érzi-e, hogy hiányos olyan tekintetben, hogy az egyik 
sportegyesületnél hiány mutatkozott, és annak az elszámolásával kapcsolatban történt-e 
feljelentés, vagy intézkedés? A finanszírozásban olyan dolga van az önkormányzatnak, hogy 
ha ebből a körből beadnak újra kérést, akkor nem támogatják. A diáksportkörök számának 
csökkenésével kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a városnak ezt kell finanszírozni 
elsősorban, és nem azokat, amelyek majd később szükségesek. Arra kell fókuszálnia a város 
költségvetésének. Észrevételezte a koncepcióban levő kijelentések szövegét. A turisztikai 
szolgáltatók azt kérték, hogy egy olyan eseménynaptár legyen, ahol egy adott 
sportrendezvénynek a szállás és étkezés igényét látják előre hónapokkal, hogy tudjanak 
készülni. A székesfehérvári nyitott tornatermek programjával kapcsolatban elmondta, hogy 
nagyon jónak tartja, de sajnos nincs felügyelő tanár hétvégén, aki ott lenne, mert nincs 
finanszírozás.  
  
Teveliné Horváth Melinda képviselő polgármester úr bevezetőjében mondta, hogy például 
két úszószakosztály van a városban és nincs együttműködés közöttük. Kérdése volt, hogy van-
e valami terv ezzel kapcsolatban, hogy ne legyen ilyen?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a mindennapi testnevelésnek nem az a dolga, hogy 
utánpótlást neveljen, hanem az, hogy a gyerek mozogjon. Egész nap ülnek az iskolában. Ajánlja 
azoknak is, hogy akik ülőmunkát végeznek, vegyék igénybe a mozgási lehetőségeket. Az 
uszoda világítása alkalmas versenyek megrendezésére. A kerékpárút összekötésére készül a 
terv. A városban sem összefüggő a kerékpárút, mert nincs rá pénz. Amint lesz, be lesz fejezve. 
A Zselici kerékpárúttal össze kell, hogy kössék a városi kerékpárutat. Az egységes kerékpárút 
a cél. A sportkoncepció 1,9 millió forintba került. Ha a kettőt egymás mellék rakják, akkor 
látják, hogy két részből áll. Az első része foglalkozik azzal, amit elmondott, a második része, a 
kiemelt sportegyesületek finanszírozásáról szólt.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Csutor Ferenc tanácsnok még egyszer gratulált a sportkoncepció elkészítéséhez. Bízik benne, 
hogy az abban levő dolgokat meg is tudják valósítani. Ehhez mindenkinek a segítségére szükség 
van. A költségvetéssel kapcsolatban szintén gratulált. Közel 8%-a költségvetésből a sportra 
fordított összeg. Kb. 15 éve 4% volt ez az összeg, de akkor is kimagasló volt országosan. Bízik 
benne, hogy a 10%-ot is elérik, mert sportváros Kaposvár. Amikor abbahagyta az aktív sportot, 
áttért a teniszre. A 90-es évek közepén a teniszben több százan játszották és 15-20 csapat volt, 
akik városi bajnokságot játszottak. Ez ma már nincs, bízik benne, hogy vissza fog jönni más 
sportágakba is. Amikor a vizilabda válogatottat meghívták, abban az időben több csapat is 
szerveződött és játszottak. Kérte, hogy ezeket a rendezvényeket hozzák vissza, amihez 
felajánlotta segítségét. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a szabadidősportból a idősek sportját, mozgását támogatja. A 
kortalan torna nagyon jó, de vannak egyéni sportok is és csapatban végzett sportolás is. A 
társadalom a városban is elöregszik, egyre több a 65 éven felüli nyugdíjas. A képviselőtestület 
tagjainak egyharmada is elérte a nyugdíjas kort, közülük négyen sportolnak rendszeresen. 
Javasolta, hogy az idősek társastáncát vegyék be a sportolási lehetőségek közé. Nemcsak a 
mozgás miatt, hanem például a demencia, egyedüllét megelőzésére is hasznos. Nagyon jól áll 
a város sportlétesítménybe, de úgy gondolja, hogy kellenének edzők, testnevelő tanárok minél 
többen. Jó lenne, ha erre lehetne további pénzeket átcsoportosítani.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem megfelelőséget kért javítani. A Közgyűlés a tavalyi 
évben a 19/2020(V.21.) számon hozott önkormányzati rendeletet a sportról. Ilyen nem történt, 
mivel veszélyhelyzet miatt csak polgármester úr dönthetett. Az egyesülési jogra hivatkozva az 
alaptörvény írja, hogy nem lehet előírni, hogy csak egy egyesület legyen. A veszélyek a swot 
analízisben, a kiemelt sportszervezetek jelenlegi magas száma miatt, amelyet a korábbi anyag 
is tartalmazza, illetve a fiatal kaposvári sportolók távozása más városokba, ezzel foglalkozni 
kellene. Az anyag megállapításai és tényfelsorolási adatai nagyon fontos adatokat is tartalmaz. 
A lakosság csökkenésével véleménye szerint foglalkozni kell. Javasolta, hogy a stratégiát 
tárgyalják meg a sportegyesületek és ismerjék meg, mivel az ő működésükről is szól. Hiányolja, 
hogy a sportegyesületeknek erre vonatkozóan nem tartalmazza a véleményét.  
 
Dér Tamás alpolgármester számára az elkövetkezendő évek legfontosabb napirendi pontja is 
meghatározza a város sportéletét, szabadidős életét, illetve, hogy valóban meg lehet e valósítani 
az egészséges kaposvári lakosok városát. a 2001-es sportkoncepcióval kapcsolatban nagyon 
fontos alapokat tett le, akkor nagyon lepusztultak voltak a sportlétesítmények és nem voltak 
szabadidős sportlétesítmények. Ezt fogalmazta meg a sportkoncepció. Megfogalmazta, hogy 
milyen sportlétesítményeket, grundokat, kerékpárutakat kell fejleszteni. Azt gondolja, hogy 
ezeket megcsinálták. Azon javítani kell, hogy a város lakóinak egészsége jobb legyen. Ezért 
próbáltak kiépíteni sportolási lehetőségeket, kerékpárutakat építeni még, hogy Kaposvárt 
kerékpárúton is el lehessen hagyni. A cél, hogy a lakosság legalább háromszor sportoljon 50 
percet. Mindegy mit, csak valamit mozogjanak az emberek. A pandémia alatt nagyon sokan 
mentek kirándulni, sportolni, kerékpározni. Figyeltek arra, hogy amit kell, fertőtlenítettek 
folyamatosan, hogy biztonságosak legyenek. A kerékpárutak tényleg zsúfoltak, azért is lett az 
év kerékpárútja a desedai. Nemcsak szép, de sokan is használják. Ez a koncepció a következő 
5-10 évet jelöli ki, hogy milyen feladatokat kellene megvalósítani. Az előzőt nagyjából 
megoldották, reméli, hogy ezt is meg tudják oldani.  
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Pintér Attila képviselő véleménye szerint az jó, hogy más városokban levő koncepciókban 
levő stratégiai anyaghoz hogyan illeszkedik. Az viszont elgondolkodtató, hogy két koncepciót 
is tárgyal a Közgyűlés. A turisztikai koncepció több, mint 10 millió forintba került, ez 2 millió 
volt. Véleménye szerint ez az anyag sokkal átgondoltabb, mint a másik. Az említett átlag feletti 
sporttámogatással kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint más városokban jobban 
működik a gazdaság és ez az iparűzési adóból is látszik és nem kell támogatni annyira a sportot 
a megfelelő eredmény eléréséhez. Örvendetes lenne, ha a jövőben a kaposvári gazdaság is el 
tudná érni azt a szintet, hogy a versenysportot és az élsportot nagyobb intenzitással tudja 
támogatni a gazdaság. Ha ez bekövetkezik, akkor nagy valószínűséggel kevesebb összeggel 
kell támogatni a költségvetésből.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5526   Száma: 22.06.16/10/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 11:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
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: 
 
 
72/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Kaposvár Megyei Jogú Város 
sportkoncepcióját az 1. számú melléklet szerint. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő: 2022. június 16. 
 
 

Szita Károly polgármester ezt az anyagot akkor lehet megvalósítani, ha lesz egy olyan ember, 
aki összefogja és lesz segítsége. Aki struktúrájában áttekinti és mozgatja. Három főben látja 
ennek megvalósítását, de a legfontosabb, hogy ennek az irányítóját megtalálja.  
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-----11 Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2022/23. évi bajnoki 
idényre szóló támogatásokról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester újra köszöntötte a sportvezetőket, akikkel leültek tárgyalni a 
támogatásokkal és vállalásokkal kapcsolatban. A költségvetést át kell alakítani egyes 
sportegyesületeknél. Megköszönte azt, amit tettek a sportért, annak aki hozta azt az eredményt, 
amit bevállalt. Vannak olyanok is, akik nem tudták hozni az elvártat. Reméli, hogy a következő 
évben másként lesz. 442.635.000,-Ft támogatást javasolt a kiemelt sportegyesületeknek. Tavaly 
ez az összeg 362.260.000,-Ft volt. A legfőbb oka a több támogatásnak, hogy többeknek nem 
jár a de minimis támogatás. A nettó támogatás az önkormányzatnak sem nettó, de 
támogatásként állja a ÁFA-t is. Használják mindenki örömére, amennyiben jóváhagyásra kerül. 
 

-----Kérdések----- 
 
Csutor Ferenc tanácsnok gratulált valamennyi sportszervezetnek az év befejezéséhez és az 
eredményekhez. Volt, akit meg kellett menteni, ami sikerült is, bízik benne, hogy megmentés 
helyett támogatás lesz. Sok sikert kívánt a következő évadhoz. Mit tud arról a Polgármester, 
hogy a TAO meddig fog működni? Ugyanis a legtöbb egyesületet a TAO tartja életben. Mi az 
oka annak, hogy Kaposváron nem minden vállalkozó adhat TAO-t az egyesületeknek? Ha az 
összes odaadná, akkor nem kellene más városokban levő vállalkozásokat kérni, hogy adják oda 
a TAO-jukat. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő mit keresnek gyerekeknek adatai, nevei, jellemzésük. 
Kérte, hogy azonnal távolítsák el a honlapról. Benyújtották-e a szülők a hozzájárulásukat az 
adatok közzétételéhez? Miért kellett június 13-án késve az anyagot a rendelkezésükre 
bocsátani? Mindig késve kapják meg a kiemelt sportszervezetek támogatási anyagát. 
Kosárlabda 8,6 millió tagsági kölcsön visszafizetéséről valamilyen információt kért. A 
kosárlabdánál a TAO támogatás önrész hasznosulásáról kért információt. A röplabdánál 100 
millió a különbség a bevétel, kiadás tervezett költségvetése között. Egy ilyen összeghez hogy 
ad támogatást az Önkormányzat? 50 millió névadó támogatást kérnek, és 25 millió 
reklámköltséget. Ki számít utánpótlás sportolónak? Aki itt született a városban vagy ide jött 
lakni? Az anyagban van egy megállapítás, hogy „Orosz Ferenc október 1-én távozott a női 
csapat mellől”. Milyen pozícióból, mikor pontosan, írásban tette-e? Miért történt ez a távozás?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy egy városban nagyon sok a teendő a 
városon kívüli sporttámogatása nincs összefüggésben a város gazdasági erejével sehol az 
országban. Nem azért adnak keveset, mert gyenge a gazdaság, nem tudnak adni. Itt van nagyon 
sok teendő, mert bizalmatlanok. 550 millió forint TAO most is összejött, amit a kaposvári sport 
kapott meg. Nagyon sok helyen járnak a város sportvezetői, hogy támogassák őket. Az az 
utánpótlás sportoló, aki utánpótlás korú. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a hozzászólása javaslatokat tartalmazott. Az egyik az, 
hogy a határozati javaslatokba általános kiegészítésként szerepeljen, hogy amennyiben 
jogszerűtlenül történik pénzfelhasználás vagy hiány keletkezik, amiről nem tudnak elszámolni, 
abban az esetben a szükséges jogi lépéseket a támogatott tegye meg. Amennyiben nem teszi 
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meg, akkor többször támogatást nem kaphat. Pontosítást kért az utánpótlás sportolókban: a 
kaposvári utánpótlás sportolót támogassák csak. Javasolta, hogy készüljön előterjesztés az 
elszámolás kapcsán, hogy a kiemelt sportszervezetek száma az adott finanszírozási modell 
keretei között fenntartható-e a finanszírozás. A fenntartható finanszírozást azért kellene 
beterjeszteni, mert a sportkoncepció veszélyként hordozza, hogy a döntéshozatalnál a 
döntéshozó Közgyűlés szembesüljön.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok sok sikert kívánt az egyesületeknek, Hajrá Kaposvár. 
 
Dér Tamás alpolgármester elmondta, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a TAO-t 
nagyon sokan adják. Sajnos ez nem így van. Szigorú elszámolás van a pályázattal és a pályázati 
elszámolással is. Vannak olyanok, akik ezzel rosszul számolnak el. Viszont szót kell emelni a 
felelősen TAO-val gazdálkodók mellett. Kaposvár városa nem klubvezetőket támogat, hanem 
fiatalokat, tagokat. Kérte a klubokat, hogy legyenek jó példák, élenjárók abban, hogy részt 
vesznek a város szabadidős sportrendezvényein.  
 
Bereczki Dávid tanácsnok Nadrai képviselőtársa javaslatára kérdezett vissza, hogy a 
kaposvári születésű sportolókat támogassa a város? Véleménye szerint a Kaposváron élő 
sportolókat kell támogatni. 
 
Szita Károly polgármester a napirendet lezárta. Elmondta, hogy a város honlapján levő 
anyagban a gyerekek neve és helyezése szerepel csak. Sokan úgy gondolják, hogy kevesebb 
kiemelt sportegyesület kellene, mert nem lehet finanszírozni. Melyik sportágnak mondja azt, 
hogy nem támogatja, pedig rengeteget tettek a sportolókért? A támogatás fejében megköveteli 
az eredményeket is.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5527   Száma: 22.06.16/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő határozati javaslat módosításáról az 
alábbiak szerint szavazott a testület:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 20.00 16.67 
Nem 12 80.00 66.66 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5528   Száma: 22.06.16/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 11:28  
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: 
 
 
73/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2022/2023-
as bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-9.) pontokban meghatározott támogatásokat 

biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját 
megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A határozatban szereplő 
támogatási összegek függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció 
esetén az ÁFA összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzbeli források 
biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 2023. január 31. 

 
2) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet részére 

az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 
Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 92.710.000 Ft 
 
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 46.355.000 Ft 
                 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 46.355.000 Ft 
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Eredményességi feltételek: 
 

Kritériumok a KKK Kft részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

NB I A 1–8.: 150% 
NB I A 9–12.: 100% 

NB I A 13.: 50% 
NB I A 14. : 0% 

Nézőszám  
(50%) 

900– : 150% 
700–899: 100% 

300–699: 50% 
0–299: 0% 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)  
 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft, mint kiemelt sportszervezet részére 
az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 
Működési támogatás: 60.800.000 Ft 
(szponzoráció, bruttó 50.800.000 Ft; de minimis 10.000.000 Ft) 

 
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 30.400.000 Ft 
                 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 30.400.000 Ft 

                    
Eredményességi feltételek: 

 
Kritériumok a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft felnőtt férfi csapata 

részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

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

Extraliga 5-6.: 50% 
Extraliga 7-8. : 0% 

Nézőszám  
(50%) 

300– : 150% 
200–299: 100% 

100–199: 50% 
0–99: 0% 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés) 
 

4) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület, mint kiemelt utánpótlás-nevelő 
sportszervezet részére 15.000.000 Ft működési támogatást biztosít, melynek utalására 
negyedévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében engedélyezze a támogatás 
ütemezésének módosítását. 
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 

 
5) A Közgyűlés a Kapos Sport Röplabda Kft, mint kiemelt sportszervezet részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás: 59.180.000 Ft 
(szponzoráció, bruttó 43.180.000 Ft; de minimis 16.000.000 Ft) 
 
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 29.590.000 Ft 
                 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 29.590.000 Ft 
                  
Eredményességi feltételek: 

 
Kritériumok a Kapos Sport Röplabda Kft felnőtt női csapata részére 

Bajnoki helyezés  
(50%) 

Extraliga 1–4.: 150% 
Extraliga 5–6.: 100% 
Extraliga 7–8.:   50% 

Nézőszám  
(50%) 

400– : 150% 
250–399: 100% 
150–249:   50% 

0–149:     0% 
 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés 

 
 
6) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet részére az 

alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 52.578.000 Ft 
 
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 26.289.000 Ft 
                 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 26.289.000 Ft 
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Eredményességi feltételek: 
 

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

OB I 1–8.: 150% 
OB I 9–13.: 100% 

OB I 14: 50% 
Nézőszám  
(50%) 

250– : 150% 
150–249: 100% 

50–149: 50% 
0-49: 0 % 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés 

 
7) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub, mint kiemelt utánpótlás-nevelő 

sportszervezet részére a 2022/2023-as bajnoki időszakban működési kiadásokra, 
valamint a városi létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 14.500.000 Ft utánpótlás 
támogatást biztosít, melynek utalására félévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében 
engedélyezze a támogatás ütemezésének módosítását. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 

8) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt 
utánpótlás-nevelő sportszervezet részére az a) pontban és egyéb sport támogatásként a b) 
és c) pontban nevesített támogatásokat biztosítja: 
 

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás)    25.000.000 Ft 
                  Ütemezés: 2022. II. félév 12.500.000 Ft 
                                    2023. I. félév 12.500.000 Ft 

 
b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 

2022. II. félév  2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
2023. I. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft 
 

c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  
2022. II. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 
2023. I. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft 

                                                               
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
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9) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a Kaposvári Rákóczi FC NB III-as 
bajnokságban való szerepléséhez az alábbi támogatást biztosítja: 

 
Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 50.800.000 Ft 
 
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 25.400.000 Ft 
                 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 25.400.000 Ft 
                                     
Eredményességi feltételek: 
 

Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére 
Bajnoki helyezés  
(50%) 

NB III. 1–10   : 150% 
NB III. 11–14  : 100% 
NB III. 15-16    : 50% 
NB III. 17–20     : 0% 

Nézőszám  
(50%) 

200 –          : 150% 
100 –199    : 100% 

50 – 99       : 50% 
0 – 49         : 0% 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés) 
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés 

 
10) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-9.) pontban megjelölt 

részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül 
indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2023. június 30. 
 

11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére megítélt támogatások 
kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor, 
hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, 
pénzügyi helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak 
fedezete biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, 
számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2022. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb 
indoklás). 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
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12) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 
2021/2022-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, 
az elért eredmények támogatóinak. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2022. június 30. 

 
 
-----12 Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési Stratégia 2022-

2030 elfogadásáról ----- 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila képviselő kérdése volt, hogy a koncepció kapcsán már korábban is tett a 
turizmussal kapcsolatos kijelentést, hogy Kaposvár tartozzon az ország top 20 desztinációja 
közé. Ha mindazokat a dolgokat megcsinálják, amiket az anyag tartalmaz, akkor ez 
megvalósul? Azért kérdezi, mert azok a számok, amik bent vannak a koncepcióban, nem teszi 
lehetővé a város turizmusa, hogy el lehet érni.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester azt a célt, hogy a top 20-ba kerüljön a város, a Hunguest 
fogalmazta meg. Ha a szálloda megépül a közeljövőben, akkor ez egy reális cél lehet. Az 
anyagban szereplő számokat látva egy óvatos becslés. Ha végrehajtják a javaslatokat, akkor a 
turizmus jelentősen előrelép. Véleménye szerint mindegy, hogy hányadik top lesz, a lényeg, 
hogy a turisztikai szereplők erősödni tudjanak, Kaposvár felkerüljön a turisztikai térképre. Az 
eddig működő TDM nem váltotta be azokat az elvárásokat, amiket látni szerettek volna. 
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint, ha egy négycsillagos szálloda megépül és 
megfelelően működik, akkor nagyobb esély van arra, hogy a város bekerüljön a top 20-ba. A 
város gazdaságával kapcsolatban elmondta, hogy a turizmust nagyon fontosnak tartja, de 
tudomásul kell venni, hogy csak turizmusból és vendégéjszakákból soha nem fog megélni, mert 
ennek a városnak nem ez a húzó ágazata. Az élelmiszergazdaság és a gépipar a város húzó 
ágazata. 16 millió forint az idegenforgalmi adóbevétel, vagy 56 millió forint, nem lesz 
gazdagabb. Használ a turizmus növekedése a városnak, de megélni nem fog belőle.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a szakbizottság elnöke arról, hogy utasítsák el a 
koncepció tárgyalását, nem szavazott. Nem is vonták be a munkába, mert nem ért ehhez a 
területhez. 67 oldalas anyagot kaptak meg értesítés nélkül. A szerződést kérte a bizottságon, 
hogy tegyék mellé, hogy lássák a kaposváriak. Kérte, hogy tegyék nyilvánossá a szerződést és 
a módosítást. Kezelhetetlen, hogy a szerződés határideje előtt egy nappal kötnek szerződés 
módosítást a végső határidő miatt. Miért későn kapják meg az anyagot, ha senki, aki 
képviselheti, nem jelenik meg? Olyan álmok gyűjteményét tartalmazza az anyag, ami nem 
köthető semmihez.  
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Pintér Attila képviselő egyetért azzal, amit a polgármester elmondott a város lakóinak jóléte 
szempontjából. Kívánatos lenne szerinte, hogy azt a célt támogassák, amit a polgármester 
megnevezett célként. 2019-ben a top 20 leglátogatottabb terület a 14. kerület volt 420 ezer 
vendégéjszakával, 2020-ban Nyíregyháza volt. A tervezett vendégéjszaka és a 2019-es között 
nagyon nagy különbség van. Nagyon nagy a távolság a két adat között, amit szerinte nem lehet 
áthidalni. Desztináció-fejlesztési stratégiáról van szó. Azt kellene részleteiben kidolgozni, hogy 
ezek az elképzelések hogyan járulnak hozzá, hogy több turisztikai bevétel legyen. Véleménye 
szerint a lényeg elmarad az anyagból. Adhatnának időt az anyag készítőjének a pontosításra. 
Azt gondolja, hogy ez az anyag ilyen formában nem támogatható.  
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szereti Kaposvárt. Büszke arra, ha alkalmi idegenvezetőként 
bemutatja a várost. Sokan irigykednek. Fontos része a városnak, hogy a turisztikában részt vevő 
elemek ebből profitáljanak. A megyei jogú városok között tizennegyedik  Kaposvár. Nem 
Egerrel, Sopronnal kell összehasonlítani a várost, de miért előzött meg Szolnok, Kecskemét 
vagy Nyíregyháza. Biztos valamit jobban tudnak, mint itt. Ezért is fontos lenne egy jó turisztikai 
stratégia kialakítása, ami útmutató lenne. 32 éve képviselő, nem öncélúan szeretne kritizálni, 
sok koncepciót olvasott már, de ez az anyag az ő tudása szerint nem ilyen. Túl általános, kevés 
benne a zselici egyediség, sok helyen hibás jövőképpel rendelkezik.  
 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérte, hogy töröljék azt a mondatot, hogy az ügyvezető 
egy személyben lehet a Tourinform iroda vezetője is. Ez véleménye szerint nem tartozik ide. 
Polgármester úr helyett más írta alá a szerződéseket, kérdezte, hogy szabadságon volt-e ebben 
az időben? 
 
 
Bereczki Dávid tanácsnok teljes mértékben nagyon sok dologban egyetért, amit 
képviselőtársai mondtak az anyag minőségével kapcsolatban. Sokat gondolkodott, hogy hogyan 
fog szavazni a napirendi ponttal kapcsolatban. Szereti a rögzített vállalásokat, hogy top 20-ban 
legyen Kaposvár. Vannak fenntartásai az anyaggal kapcsolatban, de támogatni fogja, mivel ez 
egy számonkérhető út, amin elindultak.  
 
 
Borhi Zsombor alpolgármester mindig irigyelte azokat, akik könnyen kritizálják a 
szakembereket, akik értenek például a turisztikához. Az a szakember, akit felkért, több díjat 
kapott a turisztikai témában. Nem tiszte megvédeni az ő anyagát, viszont bízik benne. Ő is elég 
régóta képviselő, de arra rájött, hogy amit a legjobban kritizálnak, az bejön.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5529   Száma: 22.06.16/12/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 11:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József módosító indítványáról a testület az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 31.25 27.78 
Nem 10 62.50 55.54 
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 
 

#: 5530   Száma: 22.06.16/12/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 11:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.65 
Nem 3 18.75 16.67 
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: 
 
74/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési 
Stratégia 2022-2030 c. dokumentumról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy azt elfogadja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:   azonnal 
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Ebédszünet után a levezető elnök megállapította, hogy a testület 16 taggal folytatta 
munkáját, így továbbra is határozatképes. 
 

-----13 Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5531   Száma: 22.06.16/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:11  
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: 
 
75/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési 
eszközeit érintő döntésekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elrendeli a 
Szerkezeti Terv valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását: 
 

a)  a donneri városrehabilitáció kapcsán a városrészben tervezett közlekedési-, 
környezeti-, ingatlanfejlesztési és folyómeder rendezési projektek megvalósulása 
érdekében, a városrész Kapos parthoz csatlakozó központi részén az építési 
szabályozási környezet felülvizsgálata során az érintett területek vonatkozásában. Az 
eljárásba eseti partnerként az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be; 

 
b) a Bástya utcát Kismező utcával összekötő Kaposvár, 0259 hrsz alatti, 

magántulajdonban lévő külterületi ingatlanon szabályozott út szabályozási 
vonalának tekintetében, a kialakult tényleges útnyomvonal telkesítése és tulajdonjog 
rendezése céljából. Az eljárás során eseti partnerként az érintett 
ingatlantulajdonosokat vonja be; 
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c) a Kisgát III. lakóterületi telektömbökben lévő Lke-Sz/12 építési övezetre vonatkozó 
előkert tekintetében. Az eljárás során az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be; 

 
d) a Kaposvár, 268/1 hrsz alatti önkormányzati ingatlan építési övezeti határvonalának 

tekintetében. Az eljárás során eseti partnerként az érintett ingatlantulajdonosokat 
vonja be; 

 
e) a Kaposvár, Zaranyi erdő 0469/3 hrsz alatti ingatlant érintő övezetre vonatkozó 

építési előírások tekintetében. Az eljárás során eseti partnerként az ingatlant 
tulajdonosi és kezelői jogkörével rendelkezőt valamint beruházót vonja be; 

 
f) a Kaposvár, 3657/101 hrsz alatti ingatlan Gksz/11 építési övezetét felülvizsgálja 

szállásépület elhelyezhetőségének vonatkozásában. Az eljárás során eseti partnerként 
az érintett beruházót vonja be. 

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

 
 
 

-----14 Előterjesztés egyéb vagyongazdálkodási ügyekről ----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő jól értelmezi-e, hogy a Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti 
ingatlant 2003-ban megkapta az MTA, 2009-ben visszaadta, használta-e, 2009-2011. között 
nincs történés, 2011-től pályáztatták és nem használta senki. Létezik, hogy 20 éve nem 
használta senki az ingatlant? Mennyi a bevételkiesés?  
  
Szita Károly polgármester olyan funkcióval, ahogy eddig hirdették, nem jelentkezett senki, 
mert alkalmatlan rá, lakásként meghirdetve reméli sikeres lesz a pályázat.  
 

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

#: 5532   Száma: 22.06.16/2/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
76/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a Kaposvár, 13761/2 hrsz-ú, szántó 
megnevezésű, 2 ha 8727 m2 méretű, valamint a Kaposvár, 13732/2 hrsz-ú, szántó 
megnevezésű, 1 ha 2939 m2 méretű ingatlanok mezőgazdasági művelés alól való 
kivonásának, végleges más célú hasznosításának engedélyeztetését, annak érdekében, 
hogy a Kaposvár város Szabályozási Tervében meghatározottak szerint lakóházzal 
beépíthető ingatlanok kerüljenek kialakításra. 

Az ingatlanok művelési ágból való kivonásával kapcsolatos eljárási díjak, a földvédelmi járulék 
megfizetésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános céltartalék terhére 
17.000.000.- Ft-ot biztosít.   
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok művelési ágból való kivonásával 
kapcsolatos eljárás megindítására, valamint az eljáráshoz szükséges iratok aláírására.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. augusztus 30. (eljárás megindítása) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezdeményezi a Kaposvár, 13761/2 és 13732/2 hrsz-ú ingatlanok, a 
Szabályozási Tervnek megfelelő, a Major Attila által készített G-2021/113-1 és G-2021/113-2 
munkaszámú munkarész szerinti megosztását. 
A megosztás után kialakuló 13761/3-27 hrsz-ú, valamint 13732/3-10 hrsz-ú beépítésre szánt 
ingatlanokat a Közgyűlés a forgalomképes üzleti vagyonkörbe, a közlekedési célú 13761/28 és 
13732/11 hrsz-ú ingatlanokat pedig a forgalomképtelen törzsvagyonkörbe sorolja.  
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok megosztásával kapcsolatos eljárás 
megindítására, valamint a megosztáshoz szükséges iratok aláírására.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. szeptember 30. (eljárás megindítása)  
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezdeményezi az alábbi ingatlanok, a Szabályozási Tervnek megfelelő 
telekhatár-rendezését, amely során az alábbiak szerint módosulnak az ingatlanok adatai:  
Telekhatár-rendezés előtt:  
 
hrsz méret megnevezés vagyonbesorolás 
3657/113 462 m2 kivett, saját használatú út forgalomképtelen törzsvagyon 
3657/115 1 ha 2333 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon  
3657/116 3 ha 8026 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon 
3657/119 7972 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/120 5338 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon  

 
Telekhatár-rendezés után: 
hrsz méret megnevezés vagyonbesorolás  
3657/113 4334 m2 kivett, helyi közút forgalomképtelen törzsvagyon 
3657/115 4463 m2  kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/116 4 ha 2024 m2 kivett, beépítetlen terület forgalomképes üzleti vagyon 
3657/119 6846 m2 kivett, véderdő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
3657/120 6464 m2 kivett, helyi közút forgalomképtelen törzsvagyon 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok telekhatár-rendezésével kapcsolatos 
eljárás megindítására, valamint a telekhatár-rendezéshez szükséges iratok aláírására.  
A Közgyűlés a fentiek szerint módosítja az önkormányzat vagyonkataszterében az ingatlanok 
vagyonbesorolását.  
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. augusztus 30. (eljárás megindítása) 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, 0415/57 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony felületén 
távközlési antennák elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 800.000.- Ft/év + Áfa minimális bérleti 
díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Az üzemeltetéshez szükséges felépítmény elhelyezésére a földterület tulajdonosaival a 
szolgáltatónak külön kell megállapodnia. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  
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5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, Legénysor utcában lévő 7511 hrsz-ú 
víztorony ingatlanok távközlési antennák és az üzemeltetéshez szükséges felépítmények – 
legfeljebb 15 m2 területen történő - elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 1.500.000.- Ft/év + Áfa 
minimális bérleti díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Kaposvár, Hevesy Gy. utcában lévő 9726/102 hrsz-ú 
víztorony ingatlanok távközlési antennák és az üzemeltetéshez szükséges felépítmények – 
legfeljebb 15 m2 területen történő - elhelyezésére, 3 éves időtartamra, 1.500.000.- Ft/év + Áfa 
minimális bérleti díj összegre, amely minden évben az infláció mértékével emelkedik. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lefolytatására, érvényes ajánlatok esetén az eljárás eredményének meghatározására, a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 15. (pályázati kiírás közzététele)  
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát 
képező Kaposvár, Dózsa György u. 14. sz. alatti társasház I./4. szám alatti, 53/A/9 hrsz-ú, 186 
m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlan rendeltetését lakásra változtatja, a 
rendeltetésváltoztatás során legfeljebb 2 db lakás alakulhat ki, melyek az önkormányzat 
forgalomképes üzleti vagyonába és nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerülnek.  

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester  

     Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató  
     Határidő:                    2022. július 31. (eljárás megindítása)  

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Kaposvár - Kaposfüred 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 2022. 
augusztus 15-től 2022. november 30-ig 168 óra időtartamban, illetve 2023. március 15-től 2023. 
június 30-ig 168 óra időtartamban, mindösszesen 336 óra időtartamban 8.000,- Ft/óra +Áfa 
bérleti díjat tartalmazó pályázati felhívást jóváhagyja.  
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. július 31. (pályázati kiírás közzététele)  
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9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 5/2022. (I.27.) 
önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a Nagy Zoltán 
7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 8. II/12. szám alatti lakos tulajdonában lévő Kaposvár, Zártkert 
20695/12 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 202 m2 méretű ingatlant. Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvár, Zártkert 20695/12 hrsz-ú ingatlant 
térítésmentesen tulajdonba veszi.  
Az ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási és ügyvédi díjakat az 
önkormányzat fizeti meg.  
A tulajdonba vett Kaposvár, 20695/12 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a forgalomképtelen 
törzsvagyontárgyak közé sorolja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                2022. szeptember 30. (szerződés aláírása)” 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. szeptember 30. (szerződés aláírása)  
 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonba veszi a Kaposvári 6371 hrsz-ú ingatlanon 
8/2021 számú tervek alapján létesítendő szennyvíz víziközművet, a beruházás befejezését 
követően. Az Önkormányzat háromoldalú megállapodást köt a 6371 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosaival, a víziközmű rendszer üzemeltetőjével, Kavíz Kft.-vel a vízi közmű vagyon 
térítésmentes átvételről az alábbi feltételekkel: 

• Az ingatlantulajdonosok térítésmentesen kötelesek hozzájárulni a szennyvíz vezeték 
szolgalmi jog földhivatalnál történő bejegyzéséhez. 

• a kivitelezés során folyamatos műszaki egyeztetésre kötelesek. 
• a létesítmény bruttó értékének 10 %-ával egyenértékű pénzbeli letét vagy bankgarancia 

biztosítására kötelesek a műszaki átadás -átvételtől számított 3 éves időtartamra. 
 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:            2022. szeptember 30. (szerződés aláírása) 
 
11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tankerületi 
Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. február 29. napján, a 
Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti irodaépület 691,02 m2 , 69,89 m2 és 44,15 m2 alapterületű 
helyiségcsoportjaira létrejött térítésmentes használati megállapodást további 77,6 m2 

alapterületű 6 db irodahelyiség, valamint a hozzájuk tartozó közlekedő és szociális blokk 
helyiségek térítésmentes használatba adásával módosítja.  
 
A 130.351,- Ft/hó bérleti díj után önkormányzatunkat terhelő 35.195,- Ft/hó összegű általános 
forgalmi adó és rezsiköltség megfizetése a Kaposvári Tankerületi Központ kötelezettsége.  
 
Az előterjesztéshez csatolt felmérési alaprajzon 7. számmal jelölt 9,13 m2 alapterületű iroda 
birtokbaadására a bérleti szerződés lejártát követően kerül sor, a használót a birtokbaadásig 
fizetési kötelezettség nem terheli. 
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Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:           2022. július 1. 
 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti 
93/A/1; 93/A/2; és 93/A/3 hrsz-ú ingatlanait a forgalomképes üzleti vagyonába sorolja. 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:           azonnal 
 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi ingatlanait az 
OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret és 
járulékai biztosítékául 500.000.000,- Ft  erejéig a folyószámla hitelszerződés fennállásának 
időtartamára, 2022. december 31-ig keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelje. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
 
Nem lakás célú helyiségek: 
cím hrsz méret (m2) 
Fő u. 23. 349/A/2 76 
Fő u. 23. 349/A/4 56 
Fő u. 7. 322/1/B/9 84 
Fő u. 7. 322/1/B/1 106 
Fő u. 7. 322/1/B/7 190 
Zárda u. 1. 306/A/2 63 
Berzsenyi u. 2/A. 283/A/2 145 
Bethlen tér 3. 883/A/1 251 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/3 105 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/4 162 
Bartók B. u. 6. 8996/2/A/5 30 
Frankel Leo u. 1. 6054/2/A/1 187 
Frankel Leo u. 1.  6054/2/A/2 62 
Frankel Leo u. 1.  6054/2/A/4 261 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/1 295 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/2 88 
Noszlopy G. u. 12.  93/A/3 209 

 
Ingatlan (telek+épület): 
cím hrsz méret (m2) 
Gilice utca 31. 9020 1811 
Gilice utca 31. 9021 1172 

 

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                    2022. június 30. 
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14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, belterület, 
2291/12 hrsz-ú, Kond vezér utca szabályozási tervnek megfelelően kialakítandó kb. 1200 
m2nagyságú területét a törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonba sorolja és pályázat 
útjánértékesíti az alábbi feltételekkel:  
 
- az ingatlan minimum nettó vételára, mint induló licitár 12.000,- Ft/m2 
- a telekalakítási munkarészek elkészíttetése, földhivatali záradékoltatása és költsége 
anyertes pályázó feladata és költsége;  
- az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, az 
eljárásidíjak költsége a vevőt terheli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2022. július 1. (pályázati kiírás közzététele) 

 
 
 
 

-----15  Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról ----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5533   Száma: 22.06.16/3/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:13  
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: 
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77/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat (a 
továbbiakban KSZ) módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
 

a) a KSZ I. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 
 

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat, vagy Ajánlatkérő) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, 
szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási 
koncesszióira valamint tervpályázati eljárásaira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) 
terjed ki.  
 
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya továbbá kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, vagy Ajánlatkérő) a Kbt. 
hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, 
valamint építési és szolgáltatási koncesszióira valamint tervpályázati eljárásaira (továbbiakban 
együttesen: közbeszerzéseire). 
 
 

b) a KSZ II. fejezet 1. - 4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
1. A közbeszerzési eljárások (továbbiakban: eljárás) előkészítése, az ajánlati és ajánlattételi 

felhívás, részvételi jelentkezés (a továbbiakban: felhívás), a dokumentáció elkészítése a 
megbízott külső szervezet feladatkörébe tartozik. A szakigazgatóság felel a dokumentáció 
szakmai tartalmának és a szerződéses feltételeknek az összeállításáért, továbbá a beszerzés 
becsült értékének meghatározásáért. Az eljárás megindítása előtt szükséges döntések 
meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság feladata. Az eljárás megindítása előtt a felhívás és a dokumentáció tervezetét a 
bírálóbizottság tagjaival véleményeztetni kell. 

 
2. Az éves költségvetés elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig, a 

költségvetésben foglaltak figyelembevételével el kell készíteni az ajánlatkérő éves 
összesített közbeszerzési tervét (a továbbiakban: közbeszerzési terv). A közbeszerzési terv 
készítője a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság, elkészítésében 
közreműködnek a közbeszerzésekben érintett igazgatóságok. A közbeszerzési terv és annak 
módosításai honlapon történő közzétételét a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság végzi. 

3. A közbeszerzési tervet a Kbt-ben és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell elkészíteni. 

 
4. Az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármesteri 

Hivatal közbeszerzési tervét a jegyző hagyja jóvá. 
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c) a KSZ II. fejezet 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
6. Az eljárások lefolytatása a megbízott külső szervezet feladata. A megbízott külső szervezet 

felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. A megbízott külső szervezet felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerint jár el. 

 
 

d) a KSZ II. fejezet 9.-10. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 
9. Az ajánlatkérő nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban EKR) 

annak alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendje:  
A Műszaki és Pályázati Igazgatóság feladata az EKR-ben történő regisztráció elvégzése és 
folyamatos karbantartása, valamint az EKR-ben az ajánlatkérői feladatokhoz kapcsolódó 
jogosultság gyakorlása. 
 

10. A megbízott külső szervezet felel a megbízási szerződés szerint a közbeszerzéseknek az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő lebonyolításáért, az EKR rendszerben 
teljesíti azon cselekményeket, amelyek a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 
vonatkozásában szükségesek, figyelembe véve a Kbt., a vonatkozó kormányrendeletek, a 
Közbeszerzési Szabályzat, valamint az ajánlatkérő egyéb szabályzatainak rendelkezéseit. 

 
 
 

e) a KSZ III. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
1. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelésére 

az alábbi bírálóbizottságot kell létrehozni: 
A./ szavazati joggal: 
a.) alpolgármester(ek), vagy megbízottja(ik); 
b.) jegyző, vagy megbízottja; 
c.) a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Elnöke, vagy megbízott 

bizottsági tag képviselője, valamint építési beruházás kapcsán az adott beruházáshoz a 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy.  

d.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag 
képviselője; 

e.) a Marketing és Turisztikai Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője; 
f.) a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági 

tagképviselője; 
B./ tanácskozási joggal: 
a.) a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati képviselő a 

településrészt érintő árubeszerzés, vagy építési beruházás esetén; 
b.) egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület megválasztott 

képviselője, 
c.) a gazdasági igazgató, vagy megbízottja; 
d.) a műszaki, pályázati és környezetfejlesztési igazgató, vagy megbízottja; 
e.) a polgármesteri hivatal jogásza (akadályoztatása esetén a jegyző által kijelölt jogász); 
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f.) városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások esetén a városi 
főépítész; 

g.) a beruházással megvalósuló létesítmény tényleges, vagy leendő üzemeltetőjének 
vezetője, vagy megbízott képviselője; 

h.) szükség esetén szakértő 
 
 

f) a KSZ V. fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A közbeszerzési eljárások dokumentálása, belső ellenőrzése 
 
1. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs kötelezettség 

a megbízott külső szervezetet terheli, illetőleg a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési 
Igazgatóság gondoskodik az eljárás iratainak az Ügyiratkezelési Szabályzatban foglaltak 
szerinti dokumentálásáról. A közbeszerzési eljárással összefüggő nyilvánosság biztosítása 
érdekében az önkormányzat honlapján a közbeszerzési eljárás összegzését, a megkötött 
szerződést, és a teljesítés összegére és időpontjára vonatkozó adatlapot a Műszaki, 
Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság 3 munkanapon belül közzéteszi. 

 
2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 

szerződés teljesítéséig - írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárások 
dokumentálási rendjére irányadók a Kbt.-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben 
rögzített szabályok. 

 
3. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. 

és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a belső ellenőrzés rendszerében 
kell ellenőrizni. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvet a polgármesternek, a jegyzőnek 
és a Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság vezetőjének, illetve intézményi 
közbeszerzés vonatkozásában az intézményvezetőnek kell megküldeni. 
 

4. A Polgármesteri Hivatal minden év június 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést a megelőző év 
közbeszerzési eljárásairól. A tájékoztató elkészítésével kapcsolatos feladatokat a Műszaki, 
Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság végzi.  

 
2.) Jelen módosításokat 2022. július 1. napját követően kell a közbeszerzésekre alkalmazni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgató 
    dr. Mach Tamás pályázati irodavezető 
Határidő:   2022. július 1. 

 
 

-----16 Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
A napirend tárgyalása közben Pintér Attila képviselő megérkezett.  
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, hogy 7,5%-os emelést javasolt.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő egyetért a Kormány korábbi döntésével, mely alapján 
díjakat nem emelnek válság idejében, főleg úgy, hogy egy része áthárítható a lakosságra. Itt is 
van olyan tétel. Számára nem elfogadható az előterjesztés.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5534   Száma: 22.06.16/4/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.48 72.22 
Nem 2 11.76 11.11 
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 19/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

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

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy átlagosan 9%-os emelésre tesz javaslatot.  
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem tartja erkölcsösnek felemelni a díjakat addig, amíg 
a képviselők ingyen parkolhatnak, valamint a vezetői tiszteletdíjának 300 ezer forintos emelését 
sem. Abban az esetben, ha ezek megszűnnek, akkor egyetért vele, addig nem. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5535   Száma: 22.06.16/5/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.21 
Nem 3 17.65 16.67 
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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 20/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

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

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az 51/2022. határozat a polgármester cafetériájáról szól, 
kérdezte, hogy az alpolgármesterek is megkapják-e ezt. A Kontrássy u. 6. sz. alatti ingatlannal 
kapcsolatban kérdezte, hogy tudható-e ki lett a tulajdonosa? Az egészséges város koordinátori 
álláshely határozata alapján sikerült-e megtalálni a dolgozót, miért csökkent felére a fizetendő 
összeg, milyen végzettsége van? Mi az oka a 110/2021-es rendelethez kapcsolódóan a 
Turisztikai Kft. vezetőjének 50 ezer forint három hónapig a megbízási díja, majd 500 ezer forint 
lesz. Mi okozta azt a csúszást, hogy hónapokkal később alapították meg a Turisztikai Kft-t?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző az első kérdésre a válasza igen, az alpolgármesterek is megkapták a 
cafetériát, nekik nem kell közgyűlési döntés ahhoz, hogy megkaphassák. A kollega személye 
még nincs meg, ezért nem tud választ adni, hogy van-e diplomája, de olyan szakembert 
szeretnének találni, aki megfelelően el tudja látni ezt a feladatot. A bérének a másik részét a 
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kórház teszi hozzá, azért csökkent felére az összeg. Az utolsó kérdésére válaszolva, így döntött 
a Közgyűlés, hogy így és ennyi lesz a fizetése az ügyvezetőnek.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5536   Száma: 22.06.16/6/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
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: 
 
78/2022. (VI. 16.) 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 29/2021. (VI. 23.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2022. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2022. december 31. 
 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 110/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2022. július 15-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    Osvalt Mónika turisztikai referens 

Határidő:  2022. július 15. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 116/2021. (XI. 24.) 

önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„3. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2022. július 1-től 1 
fő WHO koordinátori álláshelyet létesít. A Közgyűlés az álláshely pénzügyi fedezetére 
2022. július 1-től tárgyévre 2.500.000 Ft személyi juttatás és 325.000 Ft szociális 
hozzájárulási adót biztosít.” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2022. június 30.” 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

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

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

Határidő:  2022. augusztus 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 144/2021. (XI. 25.) 

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

Határidő:  2022. augusztus 31. 
 
6) 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 

 
 
 
 

-----19.) Előterjesztés vis maior pályázatról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 5537   Száma: 22.06.16/7/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:19  
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: 
 
 
79/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján, a 2022. május 25-ei viharkárok 
védekezési kiadásaihoz, továbbá a közintézményeket, közterületeket, közművekete és temetőt 
sújtó károk helyreállításához igényelhető központi költségvetési támogatás igénybevétele 
érdekében: 

1. nyilatkozik arról, hogy az 561 054 számú bejelentési adatlapon szereplő viharkárt 
szenvedett, tulajdonában álló épületek köznevelési, kulturális, szociális és igazgatási 
feladatok ellátását szolgálják és azokat más önkormányzati épületben ellátni nem tudja; 

2. nyilatkozik, hogy valamennyi, a 1. pontban említett épületre kiterjedő, 5299117 
kötvényszámú vagyonbiztosítással rendelkezik az UNIQA Biztosító Zrt-nél, és azt fenn 
kívánja tartani; egyúttal nyilatkozik, hogy a felsorolt káreseményekre biztosítási 
igénybejelentést tett; 

3. nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 
megoldani; 

4. vállalja a pályázat szerinti önrész teljesítését, valamint azt, hogy a károsodás 
helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
figyelembevételével történik;  

5. felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénybevételéhez és elszámolásához 
szükséges valamennyi kiadmány aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
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-----20.) Előterjesztés a 2022. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Nagy Attila tanácsnok kérdése volt, hogy az előterjesztésben levő 100%-os lefedettségű városi 
rendszer van írva az előterjesztésben. A Raktár utca végén levő vállalkozások mikor köthetnek 
rá?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy ha ipari park lesz, akkor állami 
beruházásban rá tudnak kötni a szennyvízhálózatra.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 5538   Száma: 22.06.16/8/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
80/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő 
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében rákötési 
akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéshez jelenleg a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettséggel érintett lakosság részére 2022. július 1. és 2022. október 30. közti időszakra 
vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről 
szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % 
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ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-
kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- Ft/lakás összegre csökkenti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. július 1. (kihirdetésre) 
 
 
 

-----21.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak módosításáról----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy átlagosan 12%-os emelésre tesz javaslatot.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az átlagos 12,8%-os javasolt emelés helyett a vezetőnél 
vett buszjegy 25%-os emelését, valamint az arckép nélküli összvonalas bérlet 19,5%-os 
emelését mivel indokolja? A járatszám is emelkedik? Mikor lehet bankkártyás fizetéssel jegyet 
venni a buszon, vagy mobilbérletet venni? Ezzel spórolni lehet olyan kiadásokat, mint jegy és 
bérlet előállítás.  
 
Pintér Attila képviselő Palkovics miniszter úr berlini látogatása során szembesült azzal, hogy 
nyáron bevezetik a nyári 9 eurós havi összvonalas bérletet. Javasolni fogja a Kormány számára, 
hogy a helyi közlekedésben lehessen alkalmazni így a kedvezményes bérleteket. Ha ez így lesz, 
akkor Kaposvár is csatlakozik-e a kedvezményes bérletek bevezetéséhez? Ez fele lenne annak 
a bérletárnak, ami jelenleg van. Jó megoldás lenne véleménye szerint, mert többek 
közlekednének tömegközlekedéssel. 
 
Felder Frigyes képviselő polgármester úr a nap elején azt mondta, hogy semmilyen díjemelést 
nem támogat. Nem lát-e ellentmondást a között, hogy folyamatosan zöld városról beszél, és az 
egyik legzöldebb közlekedési formának a viteldíjait drasztikusan megemeli? Látta-e, hogy 
milyen viteldíjak és járatszámok vannak más városokban? Például Pécsen vagy 
Szombathelyen?  
 
Szita Károly polgármester Pintér Attila képviselő kérdésére a válasza igen. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a 12,8%-os emelés egy átlag emelés. Valóban van olyan tétel, ahol 
magasabb az emelés. Ezeknek az az oka, hogy például ne a buszon vegyék meg a jegyet, hanem 
elővételben. A közszolgáltatási szerződése lejár a közlekedési vállalatnak, a járatszám 
növelésnek, és a mobil fizetés lehetőségét a jövőben lesz érdemes rendezni. Jóval drágább 
díjtételeket lehet látni a környező városokban.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a díjmegállapítások emelését mindig a novemberi 
közgyűlésen szokta a testület tárgyalni. Akkor szokott lenni egy olyan lista is, amit a 
Kormánynak kellene kompenzálnia. Ezek a kompenzációk nem szoktak megérkezni. Kapott-e 
választ a Kormánytól, hogy miért nem finanszírozza a kompenzációkat? A bankkártyás és 
mobil vásárlással kapcsolatos kérdésére azt a választ kapta, hogy a Budapesten bevezetett ilyen 
vásárlás forrja ki magát. A fiatalok most mobiltelefonnal utaznak a budapesti buszokon. A 
helyközi buszon utazóknak sokkal kevesebb a jegy ára, mint a helyi buszon vásárolt jegy. Ez a 
finanszírozás tudja, hogy a túlélésről szól, szükség lenne megállapodni a Kormánnyal a járatok 
fenntartásához.  
 
Pintér Attila képviselő 2019-ben volt egy közös előterjesztése Felder képviselő úrral és akkor 
kérték, hogy vizsgálják meg, hogy minél hamarabb legyen bevezetve az elektronikus 
jegyvásárlás. Most már egyre több város vezeti be ezeket a lehetőségeket. A következő 
közszolgálati szerződés alkalmával jó lenne, ha bevezetésre kerülne. A megemelt díjakkal 
véleménye szerint még inkább elveszik a kedvet a tömegközlekedéstől és így egyre ritkuló 
járatok lesznek. Újabb buszmegállókat kellett volna kihelyezni, amit nem lát.  
 
Felder Frigyes képviselő sajnálja, hogy nem foglal állást ebben kérdésben, nem válaszolt a 
kérdéseire. Pécsen 71 vonal van, közel hasonló árak vannak, Szombathelyen 26 járat van és 
olcsóbbak a viteldíjak, az átlagfizetés viszont magasabb, mint itt. Nem ért egyet a díjemeléssel, 
de hogyan gondolja, hogy zöld város lévén a tömegközlekedés járatszámait 42%-kal csökkenti, 
és még meg is emeli a viteldíjakat. Nem látja a megalapozottságot, hogy mi alapján zöld ez a 
város, úgy hogy csökkentett járatok, emelt díjak vannak? Nem ért egyet az előterjesztéssel. Ha 
a Kormány nem támogatja a közösségi közlekedést, akkor ezt el kellene mondani a lakóknak. 
 
Bereczki Dávid tanácsnok osztja képviselőtársai véleményét. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5539   Száma: 22.06.16/9/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 5 29.41 27.78 
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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81/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi autóbuszos 
személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától hatályos 
közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 11. számú 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. június 30. 
 

-----22.) Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5540   Száma: 22.06.16/10/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:33  
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: 
 
82/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában a 2022. december 27. és 2022. december 30. közötti munkanapokra igazgatási 
szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre 
a hatósági és az anyakönyvi feladatok csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az 
ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon. 
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Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina (az ügyfelek tájékoztatása) 
 dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) 
Határidő:  2022. december 9. (ügyfelek tájékoztatása) 
   2022. október 31. (dolgozók tájékoztatása) 
 

-----23.) Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervének felülvizsgálatáról ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a módosításra a bizottságok tehetnek javaslatot. Miért 
nem értesültek a bizottsági elnökök, hogy tehetnek javaslatot?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy bármikor tehetnek javaslatot a 
bizottságok.  

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő javasolta, hogy a novemberi közgyűlés tárgyalja a 
jövedelemhatárokat a támogatásoknál. A szeptemberi közgyűlésre javasolta, hogy a 
vagyonrendeletben a bérleti díjak felülvizsgálatánál a KSH által közzétett előző évre vonatkozó 
fogyasztói árindex mértékével történő emelést vizsgálják felül, hogy így tartható-e az 
értékállóság miatt. 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy a képviselők szavazzanak a javaslatokról először.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5541   Száma: 22.06.16/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványairól az alábbiak szerint 
szavazott a testület:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 29.41 27.78 
Nem 12 70.59 66.66 
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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Szavazás eredménye 
 

#: 5542   Száma: 22.06.16/11/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:35  
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: 
 
83/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés 2022. évi munkatervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és a 138/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával 
elfogadott 2022. évi munkatervét aktuálisnak tekinti, ezért annak II. félévre vonatkozó részét 
nem módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2022. november 24. 
 

-----24. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2022. július 1. napjától 

érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

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

 
 
dr. Csillag Gábor jegyző a bérleti díjakra nem tesz javaslatot, csupán az 5,1% infláció 
alkalmazására.  
 

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

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

#: 5543   Száma: 22.06.16/12/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 

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

Felelős:            Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:           2022. július 1. 

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

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb 
bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén 2022. július 1. napjától érvényesíti a 2021. 
évre vonatkozó éves átlagos 5,1 % mértékű inflációt.   

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:            2022. július 1. 
 

-----25.) Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő egy lakossági megkeresésre nem munkatervi javaslatot 
tesz, hanem benyújtja a Jogi Bizottság elé. Arra tettek észrevételt, hogy a rendelet mellékletében 
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túl általános a kutyafuttatók meghatározása, amely konfliktust okozhat. A Gábor A. tér nevének 
módosítását is elutasították, pedig ez csak helyreigazítás lett volna. Egy kiegészítés volt, hogy 
táblákkal kijelölt hely.  A játszótereken is kint van tábla. A Búzavirág u-i lakótelep és az ottani 
kereskedelmi negyed között a járda úgy szerepel a rendeletben, hogy kutyafuttató.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a Jogi Bizottság azért nem támogatta az 
előterjesztést, mivel a kutyák nem tudják, hogy hol kell megfordulniuk. Megígérte képviselő 
úrnak, hogy ahol a panasz volt, oda kitesznek táblát.  
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő változatlanul kéri, hogy a Gábor Andor tér nevének 
helyesbítését fogadja el a testület.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5544   Száma: 22.06.16/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a rendelet-tervezetről – amely pontosítja a közterület elnevezését -  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 21/2022.(VI.27.) 
önkormányzati rendeletét a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 54/2013. (XI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 5545   Száma: 22.06.16/13/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: a testület a kutyafuttató vége tábla kihelyezéséről 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: 
 

----- 26.) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5546   Száma: 22.06.16/14/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:41  
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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85/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2022. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----27.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5547   Száma: 22.06.16/15/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:42  
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: 
 
86/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 

1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- „Mikrokozmosz” Művészeti Alapítvány részére     160.000,-Ft 
        (Magyary Timót Gergely Amszterdami Művészeti Egyetem Szaxofon Tanszakán történő 

továbbtanulásához.) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére       200.000,-Ft 
        (alapítvány működési költségeire.) 
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2. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 

- „Boldog gyermekkorért” Alapítvány részére    30.000,-Ft 
        (Szilágyi erdei iskola program költségeire.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
 
 

-----28.) Előterjesztés az I. számú szennyvíztisztító telep hasznosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy ez a terület jelenleg használaton kívül van. Erre 
akkor lesz szükség, ha a Kométa bővíti a tevékenységét. A Kutyatár bővítéséhez is szükség van 
egy területre. Ez az előterjesztés ehhez a területcseréhez szükséges. A Kutyatár részére most 
van kiírva egy pályázat a bővítéshez és erre a területre lenne szüksége ahhoz, hogy 
pályázhasson.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 5548   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:43  
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: 
 
87/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3331 hrsz-ú 
ingatlan megközelítőleg 4 ha 1960 m2 nagyságú területét, valamint a 3330/1, a 3328/1 hrsz-ú 
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ingatlanait kizárólag együttesen, pályázati eljárás lefolytatását követően elsősorban 
élelmiszeripari célú beruházáshoz az alábbi feltételekkel értékesíti: 

- az ingatlanok együttes minimum vételára nettó 221.768.531 Ft, amelyből a 3331 hrsz-
ú ingatlanból értékesítésre kerülő megközelítőleg 4 ha 1960 m2 nagyságú terület 
minimális vételára nettó 6.621.731 Ft, a 3330/1 hrsz-ú ingatlan vételára nettó 
143.101.200 Ft, és a 3328/1 hrsz-ú ingatlan vételára nettó 72.045.600 Ft; 

- a vételár részben teljesíthető értékarányos telekcserével is; 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az ingatlanok értékesítése 

kapcsán a Magyar Államnak elővásárlási joga van; 
- az ingatlanokon lévő épületek bontása, a bontott anyag elszállítása a vevő 

kötelezettsége, nem követelheti az építésre alkalmas terület kialakítását az eladótól; 
- az ingatlanok a szabályozási terv szerint építhetők be; 
- a 3331 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási- és az esetlegesen szükséges 

szolgalmi jog átvezetési munkarészek elkészíttetése az Önkormányzattal egyeztetett 
módon a vevő kötelezettsége és költsége;  

- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége,  
- az adásvételi szerződés aláírásának feltétele a véglegessé vált telekalakítási engedély 

kiadása, az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége; 
- a telekalakítás és a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt 

terhelik; 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve az esetleges 

telekcsere esetén a birtokbaadásig fenntartja. 
 
A Közgyűlés a 3331 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakult értékesített területét a 
törzsvagyonából kiveszi és üzleti vagyonba sorolja, a továbbra is szennyvíztelepi funkciót 
betöltő ingatlanrészt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon között tartja. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási 
kötelezettséggel a pályázati eljárás lefolytatására, a telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére, valamint az adásvételi/csereszerződés megkötésére. 
 
           Felelős:                              Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
           Határidő:                            2022. december 31. 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. online 
panaszkezelő oldala 2022. április 30-án 6.40-kor visszaigazolást küldött, az alábbi jelzés 
befogadásáról. Egy kaspó elhelyezkedése miatt az ottani üzlet tulajdonosa már többször jelezte, 
hogy vigyék el a Zsolnay üzlet elől. Eleve a belváros csúfsága. Az oldalnak az az üzenete:  
„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.”  
Ez nem így történt, de Polgármester úr válaszában elmondta, hogy köszöni szépen a jelzést, ezt 
egyedül ő vette észre. Köszönte az elismerő szavakat.  
Kérdezte, hogy a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a közmeghallgatásra meghívták-e? Az 
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önkormányzatok aranykorában a Városgondnokság vezetője mindig részt vett ezeken, és a 
város üzemeltetés hasznára vált a régi szervezeti működés. Mi a következménye annak, ha a 
panaszkezelő rendszerben ígért választ nem „eszközlik” 2022. április 30 és 2022. június 16. 
között? Legyen végre rend. 
 
Szita Károly polgármester a Városüzemeltetési Kft. vezetőjétől elvárja, hogy a panaszkezelő 
oldalra beérkező kéréseket legalább 30 napon belül érdemben válaszolják meg. A két hetes 
csúszást az elmúlt három hét vis maior eseményei sem teszi elfogadhatóvá, de talán 
magyarázatot adnak rá. 
A kérdésben szereplő kaspót az üzlet kérésére rakták ki. Most elszállítják onnét pénteken. Kérte, 
hogy ilyen gyorsan ne változtassák véleményüket. 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő eltérő információk állnak rendelkezésre. Nagyon kedves 
hölgy mondta, hogy két hónap után megérkezett és kézbe veszi a dolgokat, és ezért bíztak 
abban, hogy elviszik a kaspót. A választ nem fogadja el.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5549   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő Városüzemeltetési Kft. 
online panaszbejelentő témájában benyújtott interpellációjáról a testület az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő Városüzemeltetési Kft. online panaszbejelentő témájában benyújtott interpellációjára 
adott választ. 
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-----Különálló interpelláció: 2----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A májusi eső aranyat ért, de a Béla király utca felé a 
belvárosban a Baross utcától haladva a gyalogos átjáró számára katasztrófa. A vízelvezetési 
problémák miatt idehordott sártenger és víz miatt a kaposváriak átkelése rendkívül nehéz lett 
gyalogosan. Az esőzés után még hetekkel később is látszott a sár. A Kaposvári 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. online panaszkezelő oldala nem alkalmas a panaszok 
kezelésére, így a polgármester kérdezte, mikor lesz a gyalogos átjáró környezete a városhoz 
méltóan kialakítva? Mikor lesz a gyalogos közlekedésre megfelelő összeköttetés ezen a 
szakaszon a járda mellett és a fásítás mikor valósul meg? Melyik alpolgármestert bízza meg a 
három főállású közül, akiknek - több mint 300 000 Ft emelést javasolt havonta, így 1.345.500 
Ft-ra jogosultak fejenként - a terület rendberakásának ellenőrzéséért?  
 
Szita Károly polgármester alpolgármester úr most tájékoztatta, hogy tegnap arra sétált és 
teljes mértékben rendben van.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő arról beszélt, hogy hetekig nem történt meg. Ez egy jó 
fejlemény, hogy hetek után sikerült elhordani a sarat. Elfogadja a választ.  
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő 2021. augusztus 23-i rendkívüli közgyűlésen kérdésére 
Borhi Zsombor alpolgármestert kérte fel, hogy válaszoljon, aki az alábbi választ adta:”a 
garanciális hibák listája a kivitelezőhöz továbbításra került, várhatóan rövid időn belül választ 
kapnak, mikor történnek meg a javítások. Ezek alapján közbeszerzési kiírás fog történni és ez 
után fogják tudni megvalósítani a kiállítást. Az alsó szint várhatóan az idei évben azaz 2021-
ben benépesül. A felső szint várhatóan 2022. tavaszán fog megoldódni.” 2022. április 28-án a 
legutóbbi felszólalásakor interpellációjában jelezte, hogy polgármester úr 2021. február 10-én 
közösségi oldalán közzétett helyszín bejáráson közölte, hogy február végéig meg kell kapnia az 
önkormányzatnak a kulcsot. 2022. június közepén, jóval több mint egy év után, miért nem 
működik a bisztró, amely bevételt hozhat? Miért nincs kijavítva a nyári turisztikai szezon előtt 
a felpúposodott és megrepedt homlokzat, amelyet a jeges eső azóta már le is mosott? Ki volt 
személy szerint a műszaki ellenőr a Dorottya ház felújításánál? Ki vette át személy szerint a 
Dorottya ház felújítását? Milyen felelősség-megállapítás történt? A Dorottya ház kivitelezési 
hibái mekkora összegű garanciális javítást jelentenek, ezek melyik napon készülnek el 
maradéktalanul? Milyen összegű az önkormányzat elmaradt bevétele? Képviselőtársuk hívta 
fel rá a figyelmemet, hogy a Dorottya Ház barna felirata sérüléseinél rózsaszín habanyag 
látszik. A lehullott darabot megtekintve, egy pihekönnyű műanyaghabból készült a felirat. 
Jelezték Önnek, hogy a Dorottya ház barna felirata habból készül, ami nem a tartósságáról 
híres? Mit kíván ezek után tenni? Mikor cselekszik végre? A szavak itt már nem mentik a 
felelősöket. 
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Szita Károly polgármester a válasza az, amit áprilisban elmondott. Kérte a jegyzőt, ha két 
közgyűlésen ugyanazt az interpellációt nyújtják be, akkor arra fogja kérni a képviselőtestületet, 
hogy ne engedélyezze.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ nem tudja elfogadni. Ha két közgyűlés között 
megoldódna a probléma, akkor nem kellene interpellálni.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5550   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő Dorottya Ház garanciális 
javítása témájában benyújtott interpellációjáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
89/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő Dorottya Ház garanciális javítása témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 

 
 

-----Különálló interpelláció: 4----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „a jégkár okán adott tájékoztatás konkrétumok nélkül 
néhány kérdést vet fel: „Pintér Rómeó bejelentette: Kaposváron jelenleg is zajlik a károk 
felmérése és felszámolása. Mint elhangzott: akár kétszer annyi és akkora jégdarabok is 
hullhattak volna a szerda esti kaposvári viharban, ha nem működött volna a környék 
jégkárelhárító rendszere. De a károk mértékét enyhítette az is, hogy az önkormányzat az elmúlt 
években folyamatosan fejlesztette a csapadékvíz-elvezetési hálózatát, illetve megkezdte a 
korosabb fasorok egyedeinek vizsgálatát és szükséges kezelését is.” A Kaposvárt védő 
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talajgenerátorok hol helyezkednek el és hány órakor léptek működésbe? Teljes a lefedettsége 
Kaposvárnak vagy a 2022. május 25-i példátlan nagyságú jégkár megmutatta a lefedettség 
teljességének hiányát? Erre utalhat, hogy csak a város egy jól behatárolható részén volt súlyos 
jégkár, míg a város többi részén nem volt jég. Van-e szükség további talajgenerátor állomásra 
a teljes lefedettséghez? Milyen gyakran és ki végzi a csapadékelvezető csatornák tisztítását? A 
május 25-i vihar után hetekkel a József Attila utcában a csatornából tört fel a víz normál esőzés 
mellett és árasztotta el a Berzsenyi utca - József Attila utca kereszteződést. Ki és melyik napra 
fejezi be az elszáradt fák kivágását? Nagy szélben életveszélyesek és a parkolókban lévők a 
vagyontárgyakban tehetnek súlyos károkat. Melyik alpolgármestert - több mint 300 000 Ft 
emelést javasolt nekik havonta, így 1.345.500 Ft-ra jogosultak fejenként - bízza meg a három 
főállású közül, aki e terület felügyeli, akihez a kaposváriak fordulhatnak a problémákkal?” 
 
Szita Károly polgármester átadta a szót dr. Pintér Rómeó alpolgármesternek.  
 
dr. Pintér Rómeó alpolgármester elmondta, hogy megtisztelő a számára, hogy egy ilyen agrár 
vonatkozású kérdésben értekezhet Kaposvár egyetlen agrárjellegű civil szervezetének a 
képviselőjével. Somogy megyében 35 éve működik az ún. jégkármérséklő rendszer, amit 2018 
óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üzemeltet. A rendszer, ahogy a nevében is szerepel nem 
tudja kizárni a jégkár bekövetkeztét, csak mérsékli azt. Működési elve, hogy 10x10 km-es 
négyzetrácsos hálózat fedi le az országot a négyzetrácsok képzeletbeli csúcsán a 
generátorokkal. Kaposváron, Zselicszentpálon, Jutában és Somogysárdon van generátor. A 
riasztást az OMSZ adja ki, amely alapján a generátorokat működésbe hozzák. 2022. május 25-
én 14.oo órakor kapcsolták be generátorokat. A Szlovéniából érkező szupercella jégveszélyes 
átlagos térfogata a Puskás Aréna méretének 1,2 milliószorosát tette ki, amely olyan irdatlan 
méret volt, aminek hatását ennél jobban nem lehetett mérsékelni. Valótlan képviselő úr azon 
állítása, hogy a város egy jól behatárolható részén volt súlyos jégkár, míg a város többi részén 
nem volt jég. Több, mint 120 lakóingatlan szenvedett kárt, a város szinte minden részében van 
sérült ingatlan. A vihar által létrehozott törmelék eltávolítása folyamatos azzal, hogy 
gyakorlatilag minden hétre jut egy nagyobb vihar, így már a tisztított részek is 
újraszennyeződnek.  
 

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő felhívta a válaszadó figyelmét, hogy alpolgármester nem 
interpellálható, így válaszadásra sincs lehetősége. Kaposfüreden és Toponáron nem volt ilyen 
méretű jég, a panaszosok alapján jól behatárolható, hogy hol nem volt jég. Tavaly több jégkár 
volt Magyarországon, például Soltvadkert városa is újabb talajgenerátor beállítását 
finanszírozta, hogy ne történjen több súlyos kár. Nem fogadta el a választ.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5551   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 13:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő jégkár témájában benyújtott 
interpellációjáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
90/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő jégkár témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a közvilágítási problémák rendszeresen felvetődnek a 
polgárokkal való találkozások alkalmával. Negyedik alkalommal interpellál ebben a témában. 
Először az a tájékoztatást kapta, hogy Polgármester úr bekérette 2022. január 20-án az E.ON 
áramhálózatáért felelős régiós vezetőjét, Kránicz Pétert és felhívta a figyelmét, hogy rendkívül 
sok panasz érkezik a közvilágításra. Jóval nagyobb határozottságot kért tőlük a jövőre nézve! 
A januári interpellációra adott válaszból – amelyet a polgármester betegsége miatt 
alpolgármester úr válaszolt meg – a 2135 db lámpatest került kicserélésre 2015-ben. Februári 
interpellációra azt a választ kapta, hogy egy fénymérést fognak végezni mindenki teljes 
megnyugtatására. Válasz helyett átadta a szót Kovács Katalin igazgatónak. Kovács Katalin 
időközben távozott igazgató elmondta, hogy az első világítási projektet nagyon sikeresnek éli 
meg. Az elmúlt lassan hét évben nem jött semmi olyan negatív reakció, mint az elmúlt két 
hétben Ez ellentmondásba van a polgármester úr E-on vezetőjével tartott megbeszélésen, ahol 
azt mondta, hogy nagyon sok panasz érkezik. 2022. áprilisi interpellációban kérdezte, hogy: 
mikor történik meg a fénymérés? A polgármester kurta válasza:”megrendelték, május végére 
elkészül.” A jelenlegi interpelláció - e témában immár a negyedik - benyújtásáig nem tette 
közzé a polgármester a fénymérés eredményét a polgárok számára. Hol és hány lámpatest 
teljesítménye nem felel meg a szükséges fényerősségnek? Mibe kerül ennek megoldása? A 
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korábbi projekt kivitelezőjétől név szerint ki vette át a munkát, mi volt konkrétan az átvételkor 
a fénymérés eredménye? Peresíthető-e a javítás költsége vagy a kaposváriaknak kell-e 
kifizetniük? Melyik napon olvashatják a kaposváriak a járdákon végzett fénymérés eredményét, 
hogy azt ellenőrizzék, ha nem felel meg a tapasztalataiknak? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a fénymérések folynak, ha az 
eredményét megkapják, kiértékelés után természetesen tud tájékoztatást adni.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő nem fogadja el a választ. Május 30-ra a negyedik 
interpelláció után azt mondta, hogy biztosan meglesz, még most sincs meg.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5552   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 14:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő közvilágítás témájában 
benyújtott interpellációjáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80.00 66.66 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
91/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő közvilágítás témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő polgármester úr a Lovas utca javítására tett írásbeli 
kötelezettségvállalásának teljesítését kérte számon a 2022.01.27-i ülésen a polgármester úr 
írásbeli ígéretét: „2019. november 7-én Szita Károly polgármester és Mihalecz András 
önkormányzati képviselő aláírásával ellátott levélből idézett: „Tisztelt Lovas utcai lakók! 
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Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Németh István Program keretében a Lovas utcában 200 
méter hosszan aszfaltburkolattal látjuk el az utat. A felújítási munkák közel 3,8 millió forintba 
kerülnek, és időjárás függvényében, de legkésőbb 2020 év tavaszán megkezdődnek” A lakók 
kérdezik melyik naptári napon kezdődik a két éve megígért útjavítás és melyik napon fejeződik 
be? A válasz így hangzott: a megvalósításra még ez év I. félévében sor kerül. A lakók jelezték, 
nem történt semmi az írásbeli polgármesteri ígéret óta eltel két és fél év alatt. Változatlanul 
kérdezte a lakók érdekében, hogy melyik naptári napon kezdődik a két és fél éve megígért 
útjavítás és melyik napon fejeződik be? 
 
Szita Károly polgármester szégyelli magát a kollegái nevében is. A szerződéskötés a 
kivitelezővel folyamatban van, a nyár folyamán elkészül az útjavítás.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ elfogadta. 
 
 
 

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

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Különösen esőben nehéz gyalog közlekedni az alacsony, 
vizes faágak miatt. Kinek a feladata a fák metszése? Mi az oka, hogy a metszések elmaradtak? 
A 165 cm feletti emberek, melyik naptól közlekedhetnek emelt fővel gyalog, hogy ne kelljen 
folyamatosan kerülgetni a faágakat? Mikor metszik meg végre a fák alsó ágait, már nyár van? 
Melyik alpolgármestert bízza meg a három főállású közül, aki e területet felügyeli, akihez a 
kaposváriak fordulhatnak a problémákkal? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a májusi szélsőséges időjárást valamennyien 
megszenvedték. A szélsőséges meleg, erős viharokkal, és özönvízszerű esőkkel járt, ami nem 
kímélte sem az épített sem a természeti környezetet. A hatalmas viharok után azonban nem ez 
volt az elsődleges feladat, hanem az eldugult csatornák tisztítása, az elmosott utak helyreállítása 
és hogy gyors segítséget tudják nyújtani azoknak, akiknek a lakóháza megrongálódott.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Dr. Nadrai Norbert József képviselő amit feltett kérdést, az a viharos esőzés előtt fennálló 
állapot. Valóban nem lehet közlekedni. Próbáljon a Dózsa Gy. utcán vagy a Színház park 
mellett elmenni. Semmi köze a jégkárhoz. Nem fogadja el a választ, metszeni kell a fákat.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5553   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 14:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő fák metszése témájában 
benyújtott interpellációjáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.65 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
92/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő fák metszése témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 
 
Szita Károly polgármester elfoglaltsága miatt távozott a Közgyűlésről és felkérte Borhi 
Zsombor alpolgármestert a válaszok megadására. 
 
 

-----Különálló interpelláció: 8----- 
 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a Noszlopy utca autófelhajtást akadályozó kövei több 
helyen ki vannak törve hetek óta. A köztéri kamerák rögzítették mi történt? Mikor történik meg 
a helyreállítás? Kinek a feladata a javítás megrendelése, miért nem történt meg eddig?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a közterületen elkövetett 
rongálások és bűncselekmények legnagyobb része nem maradhat rejtve a hatóságok előtt, 
köszönhetően a 355 db közterületi kamerának. Az elmúlt hónapban 7 db felvételt tettek közzé, 
amelyen többek között a Pécsi utcában elkövetett driftelés, rongálás is látható volt. Mindegyik 
esetben megtették a feljelentést és eljárás indult. 
2022. május 24-én tették közzé, hogy a Noszlopy utcában egy autós kitépte a beton 
elválasztókat, majd elhajtott. A lefolytatott eljárás keretében a rendőrség 50 ezer forintos 
bírságot szabott ki. Az elválasztók az interpelláció beérkezésének időpontjában visszakerültek 
a helyükre.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ elfogadta. 
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-----Különálló interpelláció: 9----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő A kaposvári környezetükre figyelő polgárok érdekében 
2021. szeptember 17-én először nyújtotta be interpellációt, a háztartási sütőolaj házhoz menő 
begyűjtésének tesztprogramja miatt. 2022 júniusában mit lát, melyik napon jönnek meg 
gyűjtőedények? Polgármester úr válasza az volt, hogy akkor gyűjtik össze az olajat, ha 
megjönnek az edények. Kinek a hibája, hogy még nem érkeztek meg? A szerződés alapján 
melyik napon és kinek kell szállítani a gyűjtőedényeket? Ennek elmaradása esetén a szerződés 
alapján, milyen következményeket határozott meg, mint szerződő fél és ezeket mikor 
érvényesítette? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került. 
A családi házas övezetben kiosztandó három literes edényzet teljes mennyisége leszállításra 
került, ez 13738 db. Az okos edények, melyek a társasházakhoz kerülnek kihelyezésre, műszaki 
próbája megtörtént, a gyártást megkezdték, de a kivitelező az orosz-ukrán háború okozta piaci 
helyzetre hivatkozva akadályközléssel élt. Kérte, hogy a szállítási határidőt módosítsák 2022. 
augusztus végére. A Khg. Nonprofit Kft. kidolgozta az edények lakosságnak történő 
kiosztásának rendjét, mely szeptemberben megkezdődhet. A közszolgáltató elkészítette a 
begyűjtési tervét is, mely alapján ő fogja a lakosságot kiértesíteni a pontos begyűjtési napról és 
a gyakoriságról.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 10----- 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. online 
panaszkezelő oldala nem alkalmas a panaszok kezelésére. A város fáinak kivágásában többször 
nyilvánosság elé lépett. Az eszközbeszerzésről, azok költségvetési forrásigényéről többször 
hallottak, de a városban élők tapasztalatai nem töltheti el őket elégedettséggel. A teljesen 
elszáradt fák látványa nem igényel műszeres vizsgálatot, csak el kell végezni a munkát. Annyi 
elszáradt fa van már a városban (Színházpark, lakótelepi tömbbelsők, parkolók), hogy egy 
kivágási terv közzétételét javasolja, amit a városlakók követhetnek. A természet ereje a 
legnagyobb ellenőre e munkának. A kiszáradt fák emberre, állatra és vagyontárgyra egyaránt 
veszélyt jelentenek. Mikor teszi közzé a város honlapján a fakivágási és újratelepítési tervet? A 
szolgáltató honlapján közölt információk miatt célszerű, ha az önkormányzat honlapján jelenik 
meg.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy a Városüzemeltetési Kft. 
felmérése szerint az idén 108 db kiszáradt fa kivágásra kerül. A fakivágásokat a Kft. 
ütemezetten, vállalkozó bevonásával végzi, melynek eredményeként 38 fát kivágtak. A még 
hátralevő 70 fát a vállalkozók az ősz végéig kivágják.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ.  
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-----Különálló interpelláció: 11----- 

 
 

dr. Nadrai Norbert József képviselő 4/2021. (VI.15.) Turisztikai Bizottsági határozat 
kezdeményezésére született, ennek megfelelően a 2021. szeptember 15-i Turisztikai Bizottsági 
ülésre két szolgáltatót hívtak meg, akik a szállodai kapacitási hiányra vonatkozó felvetést azzal 
válaszolták meg, hogy akkor van kapacitásprobléma, ha egymásra szerveznek 
sportrendezvényeket. Ha ezek ütemezetten egy eseménynaptárban láthatóak, akkor a 
szálláshiány elkerülhető és nem kell a sportolókat máshova irányítani. 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, 2022. február 25-ig teljesen elkészül és be 
tudja mutatni.” 2022. április 28-i Közgyűlés előtt jelezte alpolgármester úr, hogy májusban 
fogja feltöltetni adatokkal az új honlapot a programok miatt. A google általánosan használt 
keresője első két oldalán sem szerepel az új oldal, így nehéz hasznosságáról beszélni. A 
mozi/színház/sport/gyermek/kiállítás/koncert menük egy általános más portálokon is automata 
betöltéssel működő programkínálatot ismételnek meg a www.szorakozz.kaposvar.hu oldalon. 
Jelenleg rendszeresen a legtöbb belföldi turistát a Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti 
Fesztivál vonzza, melynek időpontja a naptárban nem szerepel, 2022.08.13-16. üres a naptár. 
A Kaposfest honlapjára kattintva megtudható, hogy lesz valamilyen koncert. Szeretnének kérni 
egy rendezvénynaptárat, amelyben szerepel a szállás és ételkínálati igény, hogy készülni 
tudjanak. Mennyibe került végül összesen a www.szorakozz.kaposvar.hu honlap? Ki 
üzemelteti? Melyik napon mutatják be a bővített, szállásadóknak megfelelő oldalt? 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a szorakozz.kaposvar.hu oldal azzal a céllal jött létre, hogy 
egy reprezentatív, fiatalos oldalon foglalja össze a kaposvári kulturális és sport szórakozási 
lehetőségeket. Az oldal létrehozása 1,5 millió forintba került, amit a turisztikai kft üzemeltet. 
Az oldal már most is tartalmazza a Csiky Gergely Színház és a mozi repertoárját, de akkor fog 
igazán jól működni, ha minden programszervező tájékoztatja az üzemeltetőt az általa szervezett 
programokról. Ebben várják a szállásadók közreműködését is. Kaposfest természetesen idén is 
lesz, augusztus 13-16. között kerül sor a rendezvényre.  
 
 

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

dr. Nadrai Norbert József képviselő a választ nem fogadta el. A Turisztikai Bizottságon 
bevont vállalkozók részére az eseményeket nem tartalmazza. Amennyiben a bővítés idejéről 
lett volna szó, akkor el tudta volna fogadni a választ.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5554   Száma: 22.06.16/16/0/A/KT 
Ideje: 2022 június 16 14:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: dr. Nadrai Norbert József önkormányzati képviselő eseménynaptár témájában 
benyújtott interpellációjáról a testület az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.66 72.21 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
93/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta dr. Nadrai Norbert József önkormányzati 
képviselő eseménynaptár témájában benyújtott interpellációjára adott választ. 

 
-----Különálló interpelláció: 12----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő Zaranyi lakótelepi lakók keresték meg, hogy nem tudnak 
eljönni a közmeghallgatásra, de az ivóvíz minősége sok éves probléma, amit többször jeleztek. 
Emlékeztettek a polgármesteri fórumra a lakótelepen még 2015-ben, amikor többen kóstolót is 
vittek a csapvízből, de polgármester úr nem volt szomjas és kézzelfogható ígéretet sem tett az 
ivóvízminőség javításának lehetséges módjaira. Az elmúlt 7 év alatt sikerült-e találni megoldást 
a változatlanul fennálló problémára? 
  
Borhi Zsombor alpolgármester a Zaranyi lakótelepről az elmúlt három évben semmilyen 
panasz nem érkezett az ivóvíz minőségével kapcsolatban. A korábbi probléma, amit képviselő 
úr említ sem az ivóvízzel, hanem a meleg vízzel volt. Ha érkezik konkrét bejelentés a Kavíz 
elvégzi a szükséges vizsgálatokat.  

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő elfogadta a választ.  
 
 
A levezető elnök bezárta a nyílt ülést és zárt ülést rendelt el.  
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Zárt ülés után nyílt ülésen napirend utáni hozzászólás következett.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő az önkormányzat működésének törvényességére hívta 
fel a figyelmet. Napirendnél már jelezte, hogy 2022. június 8-án a Turisztikai Bizottság ülésére 
értesítés nélkül fél nappal az ülés előtt kapták meg a 67 oldalas anyagot. Senkit nem hívtak meg 
a bizottsági ülésre, aki érintett lett volna. A bizottság tagjai közül az egyik képviselő sorolta az 
anyag hiányosságait. Javaslatot tett, hogy ne fogadják el. A Turisztikai Bizottság elnöke 
tartózkodott akkor, de végül nem szavazott, a mostani közgyűlésen pedig elfogadta. 
Rákérdezett akkor, hogy bevonták-e a munkába, azt válaszolta, hogy nem vonták be, nem ért a 
területhez. Egy szakbizottsági elnöknél elképzelhetetlen, hogy ezután a helyén maradjon. Ha 
polgármester úr továbbra is igényt tart a munkájára, akkor maradhat a helyén. A bizottság 
elnöke hívja össze a bizottság ülését. Ha el tudja bírálni azt, hogy egy anyag nem alkalmas 
tárgyalásra, akkor nem írja bele. A közmeghallgatásnál szintén probléma volt, hogy nem 
megfelelően lett meghirdetve. Úgy lett kezelve, mintha egy bizottsági ülés nélküli napirendi 
pont összehívása lenne. A júniusi közgyűlésre benyújtott egy önálló indítványt a választási 
plakátok kihelyezésére irányuló indítványt. Ezt a Jogi Bizottság azért nem fogadta el, hogy a 
polgármester még gondolkodik egy előterjesztésen és azzal együtt lehet bevinni. Ilyet nem lehet 
tenni. Akkor lehet ezt elutasítani, ha van ilyen előterjesztés, de nem volt. Az az előterjesztést, 
amit beterjesztett a közterület rendelettel kapcsolatban, az MNB márciusi előrejelzésére 
hivatkozott, tehát bőven volt idő időben benyújtani az előterjesztést. Az előterjesztő késedelme 
miatt az önálló indítványt benyújtó képviselő munkáját hátráltatják. A valóság és kijelentések 
még soha nem álltak annyira távol egymástól, mint amiket az önkormányzat hirdet és a 
választók tapasztalnak. Amennyiben továbbra is ez marad, abban az esetben nem tudnak 
segíteni krízis időszakban. Súlyos válság van, őszre rosszabb lesz, érdemes átgondolni az 
önkormányzat működését, hogy a demokratikus útra visszatérjenek. Köszönte, hogy 
meghallgatták.  
 
A levezető elnök bezárta az ülés.  
 
 
 

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


