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Testületi ülés ideje: 2022. szeptember 1. 
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 0 - 
30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 0 - 
7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
11 Felder Frigyes képviselő 1 - 
6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
28 Kárpáti Tímea tanácsnok 0 - 
15 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 
8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
3 Perlaki József tanácsnok 1 - 
13 Pintér Attila  1 - 
9 dr. Pintér Rómeó alpolgármester 1 - 
31 dr. Szép Tamás tanácsnok 0 - 
18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 0 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a jelenlevőket a Közgyűlésen, megállapította, hogy 
12-en vannak jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy Teveliné Horváth Melinda képviselő lemondott képviselői mandátumáról, valamint a 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális, valamint Ifjúsági és Sport bizottsági tagságairól. 
Felolvasta a lemondó nyilatkozatot. Megköszönte képviselő asszony munkáját. A megüresedő 
képviselői helyre a következő közgyűlésen iktatják be az új képviselőt a választási törvénynek 
megfelelően.  
A napirendekről elmondta, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását javasolta, de nem dönthetnek 
róla, mivel a Jogi Bizottság véleménye nélkül nem lehet rendelet-tervezetről dönteni. A 
bizottság nem volt határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy várják meg a következő 
közgyűlést, ami előtt a Jogi Bizottság is elmondhatja véleményét az előterjesztésről.  
Kérte, hogy vegyék fel napirendre a kérdés napirendet, valamint a napirend utáni hozzászólást.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 5572   Száma: 22.09.01/0/0/A/KT 
Ideje: 2022 szeptember 01 14:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a napirendekről és napirend utáni hozzászólásról a testület az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
103/2022. (IX. 1.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette 
napirendjére a Kérdés napirendet. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosította dr. Nadrai Norbert József 
önkormányzati képviselő részére a napirend utáni felszólalás lehetőségét. 
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NAPIREND: 
 
 

1. Előterjesztés 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 

 
     2.    Kérdés 
 
 

-----1 Napirendi pont  ----- 
 
 

-----1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester „A kollégáim alkottak egy rendelet-tervezetet, s külön szeretném 
megköszönni Sovány Anita kolléganőmnek, aki – nem akarom túldícsérni, csak a szavakat 
keresem – ha valaki szociálpolitikában valamire kíváncsi, és szociálpolitikai szempontból 
ismeri a várost, az ő, a legkiválóbbak közé tartozik. A sok-sok éves - és nem az irodavezetői 
múltjáról beszélek csupán – sok-sok éves tapasztalatukat figyelembe véve alkottak egy 
rendelet-tervezetet, amit Jegyző úr fog természetesen 22-re döntésre előkészíteni. Itt van 
előttünk, foglalkozzunk majd vele, de engedjenek meg egy rövid szóbeli kiegészítést. Még 
egyszer mondom, hogy nem fogunk szavazni róla. Amit fontosnak tartok az okáról megemlíteni 
Önöknek, hogy miért is tartom szükségesnek, hogy foglalkozzunk az előttünk álló kérdésről. 
Talán augusztus volt az az időpont, amikor azt kezdtük el tapasztalni, - június, nyár közepe - 
hogy az energiaárak az egekbe kezdtek szökni, emellett folyamatosan nő az infláció is, és ha 
akarjuk, ha nem, de nehéz helyzetet teremtett nálunk Kaposváron is. Azzal együtt, hogy a baj 
okozója, azok nem mi vagyunk Kaposváriak, nem Magyarország, a baj okozóit máshol kell 
keresni. Sajnos az Európai Uniós döntéshozók a brüsszeli politikusok olyan szankciós 
politikákat vezettek be, az orosz-ukrán háború miatt, ami olyan mértékben érintette az 
energiaszektort, hogy ennek az lett az eredménye, hogy energiahiány lett, hogy egekbe szöktek 
az energiaárak. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt is mi is elszenvedői vagyunk. Nagyon 
örültem annak, amikor olvastam a híreket, hogy a Kormány megtette e tekintetben már talán 
két hónappal ezelőtt az első lépését, és döntést hozott arról, hogy hogy védi meg Magyarország 
polgárait azzal, hogy megtartja rezsicsökkentést, ami egy óriási vívmány mindazok számára, 
akik az átlag alatt fogyasztanak, nem lépik túl a magyar átlagos fogyasztást. Azok, akik túllépik 
a magyar átlagos fogyasztást, azoktól sem a piaci árat kéri el az átlagfogyasztás felett, hanem 
itt is a piaci árak alatt jelentősen nyomott energia árakat alkalmaz. A Kormány egy nagyon 
kemény lépést tett, és úgy gondoltam, hogy nekünk is meg kell tenni a saját magunkét, és ezt 
ki kell egészítenünk. Erről szól ez a rendelet-tervezet, amit ide terjesztünk Önök elé. De nem 
ez a végleges megoldás. Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim engedjék meg, hogy megosszam 
Önökkel azt, amit nagyon fontosnak tartok ezen túlmenően is, ami a végleges megoldást 
megadhatja. Ezt a kaposvári polgárokkal folytatott konzultációim erősítették meg bennem, 
amik hosszú évekre tekintenek vissza. Azt fogalmaztuk meg a Kaposváriakkal együtt, hogy 
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akkor érezhetjük csak biztonságban magunkat, ha a lehető legnagyobb mértékben energia-
függetlenekké tudunk válni. Akkor lehetünk igazán a legnagyobb biztonságban, ha a lehető 
legtöbb energia tekintetében energiaforrás tekintetében meg tudjuk teremteni az önmagunk 
számára szükséges energiamennyiséget, vagy annak egy jelentős részét, hogy ne máshonnét 
kelljen a hiányt megvásárolni. Ha az ember nem tud közel önellátó lenni e tekintetben, a mai 
példát, a mai időszakot figyelembe véve csak megerősíti ezt a közös kaposvári bölcs döntést, 
akkor ki van szolgáltatva. Hisz vásárolnia kell a mindennapi életéhez szükséges energiát. 
Ezekben az esetekben nem a vevő mondja meg, hogy mennyiért kívánja megvenni, mert 
szüksége van rá, hanem az eladó mondja meg, hogy mennyiért adja el. A vevőnek meg sok 
mérlegelési lehetősége nincs, ha gázt akar használni, ha villanyt akar használni, akkor kénytelen 
lesz megvásárolni. Ezen az úton indultunk el az elmúlt években, vagyis nem most kezdtük ezt 
a nagyon világos közösen megfogalmazott célkitűzéseinknek a teljesítését, hanem elkezdtük 
már jóval korábban. Ezen az úton javaslom Önöknek, hogy menjünk végig. Ennek az 
energiaválságnak valamikor vége lesz, hogy mikor azt nem tudom, de jöhet egy következő. Ezt 
megelőzve kell nekünk a lehető leggyorsabban a kitűzött célunkat elérni, hogy a lehető 
legnagyobb energiafüggetlenséget tudjuk elérni. Engedjenek meg, hogy néhány példát 
felsoroljak Önöknek, hogy az az út, amin elindultunk az hol is tart jelen pillanatban, az út, amin 
elindultunk, az mit is eredményezett. Ebből következni fog az, hogy miért is kell folytatnunk, 
hogy minél előbb el tudjuk érni a végcélt. Abban már nem vagyok biztos, hogy Magyarország 
többi nagyvárosa is hasonló döntéseket hozott-e, nincs e nehezebb helyzetben mint mi. 
Mindenkinek tudom javasolni azt a példát, amit a Kaposváriak bölcsessége közösen elkezdett. 
Kezdjük a világítás rekonstrukciójával, ami konnektorból származik és az ára is talán hatszoros 
a világpiaci árakat figyelembe véve, az elmúlt időszakot figyelembe véve a nyár közepétől 
számítottan. Arról döntöttünk, hogy Kaposvár közvilágítását olcsóbbá és energiatakarékosabbá 
tesszük. Ennek az első lépcsőjét meg is léptük, amikor 2135 energiafaló, régi típusú lámpatestet 
55 utcában teljesen lecseréltünk energiatakarékos, nagyon kevés energiát fogyasztó 
lámpatestekre cseréltük ki és ráadásul még szabályozhatóvá és is tettük ezeket a lámpákat. Ezt 
folyatatnunk kell, hogy a visszamaradó 4000 lámpatest is energiatakarékossá váljon. Ezért 
vállaltuk ezek gesztorságát többek között, egy közvetlen Európai Uniós program 
finanszírozásba segített, ún. Elena programként, a közvilágításunk teljes energiatakarékossá 
tételéhez. A közbeszerzési kiírás már ki van írva, szeretném Önöket tájékoztatni, hogy ki legyen 
az eszkó cég, aki a kivitelezést fogja majd végezni. Ki van írva, aztán majd megvárjuk a 
jelentkezőket. 
Közlekedés. Másik olyan kardinális dolog, amit nagyon fontosnak tartok és ebből leginkább 
számunkra a mi önkormányzati közösségünk számára a közösségi közlekedés az, ami rendkívül 
fontos. Aki eddig nem hajtott végre energiatakarékossági beruházást, azoknál a mai 
energiaválság még súlyosabban jelentkezik. A közlekedésnél a közösségi közlekedést 
említeném meg Önöknek, amely a gázolajjal tankoló buszainknak a teljes lecserélése volt, 
mégpedig sűrített földgázzal járó buszokra. Önmagában már ezzel is sokat nyertünk volna a 
mostani világpiaci árakat figyelembe véve a gázolajhoz képest, de azzal, hogy biogázzal is 
tankoljuk ezeket a buszokat, még több energiatakarékosságot tudtunk elérni. Itt sem szabad 
megállnunk, ami az energiafüggetlenségünket fogja jelenteni, amikor majd elektromos 
buszaink lesznek. Kettőt már vettünk. Szándékunk az, hogy lecseréljük a buszparkunkat 
elektromosra. Itt is van egy nagyon fontos szempont, amely bölcsebbé kell, hogy tegyen 
bennünket az elmúlt időszakokat figyelembe véve, hogy nem konnektorból fogjuk tankolni 
ezeket a buszokat, hanem nekünk kell megteremteni az energiát, amivel járni fognak. Vagyis 
olyan napelemes tárolórendszert kell kiépítenünk, amely biztosítani fogja azt, hogy a saját 
tulajdonunkban megtermelt napelemből előállított kútnál tudjon tankolni. Akkor itt is eljutunk 
addig, hogy legalább a tömegközlekedésben 100%-ban függetlenek tudunk lenni és nem kell 
energiát vásárolni.  
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Itt volt a vízbázis. Akkor, amikor az ország legdrágább vizét fizettük, és eljutottunk addig, hogy 
az ország második legolcsóbb vizét tudjuk előállítani. Mi kellett ehhez? Azt megelőzően, 
mielőtt nem volt saját kutunk, amiket megfúrtunk az ország legdrágább vizét fizettük. Most az 
egyik legolcsóbbat, mert nem vásároljuk a vizet, hanem saját magunk vizét használva mi 
állítjuk elő és mi biztosítjuk. Aztán folytatnám ezeket az intézkedéseket akkor, amikor 2021-
ben elkezdtünk egy nagy intézményi, óvodai, bölcsődei, iskolai energiamegtakarítási 
programot azzal, amikor nagyon nagy energetikai beruházásokat hajtottunk végre ezekben az 
intézményekben is. Amikor nyílászárókat cseréltünk, fűtést korszerűsítettünk, napelemeket 
raktunk fel jelentős részben ezeknek a tetejére. Most fogjuk érezni azokkal szemben is azoknak 
a hasznát, akik nem végezték el ezeket a beruházásokat. Ezt a munkát is folytatjuk, sőt, nagyon 
remélem, hogy idén még két jelentős közintézményünk ebbe a körbe fog kerülni. Aztán 
következő lépésünk, ha nem is időrendi sorrendbe mondom az volt, amikor egy nagyon sok 
energiát fogyasztó, de ugyanakkor életünkhöz rendkívüli módon szükséges telephelyünket 
korszerűsítettük, és ez a szennyvíztisztító volt, amelynek az egyik hozománya az, hogy a 
szennyvíziszapból, amely iszapot eddig a földekre szórtuk ki és injektáltuk, amelyekért 
keményen kellett fizetni több 10 millió forintot, abból most egy bio gázerőmű építésével biogázt 
állítunk elő. Ez besegít a telek energiaszükségletébe. Aztán bővítettük a távhőt. 18 
intézményünket kötöttünk rá, plusz még a kórházat, ami azt a lehetőséget hordozta magával, 
ami ma Magyarországon leginkább dotált, legkörnyezetkímélőbb fűtési módot terjessze, 
bővítse a fogyasztóknak a körét, azért, hogy a távfűtött lakásban élőinkre jutó költség sokfelé 
oszoljon el, hogy stabilan tudjuk tartani a távhő árát. Na ezt is folytatni fogjuk és javaslom 
legalábbis Önöknek, hogy folytassuk a távhő bővítését. Aztán, ha mennek ki a négysávos úton 
a füredi résznél láthatják, hogy épül a zöldfűtőmű. Ez pedig azt a lehetőséget hordozza 
magában, hogy nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy a távfűtést saját energiatermeléssel tudjuk 
biztosítani. Ma gázalapú az egész. Mondtam Önöknek, legutóbb egy árat, hogy addig, amíg a 
fűtési szezonban, a mostani október 15-vel lejárt gázt, 1,7 milliárd forintért vettük, most 8 
milliárd forint feletti árat kaptunk a következő szezonra. A faaprítékkal működő fűtőművünk, 
az erőmű ennél nagyobb kapacitású, az a földgázt 56%-ban kiváltja, de hogyha hozzáteszem 
azt is, hogy most már a gázmotorok is, amivel energiát állítunk elő, azok a mieink, közel 
vagyunk a 90%-os energia biztosításához. Ezt jelenti egyébként, hogy most stabilizálva van a 
távhő ára. Beszéltem Önöknek a napelemrendszerről, a napelemekről. Nemcsak a házainkon, 
intézményeinken vannak, hanem Közép-Európa legnagyobb napelemparkját építettük meg a 
Dombóvári úton, mégpedig 100 megawattost, amely 58 ezer háztartás évi energiaszükségletét 
tudja megteremteni itt. Tegnap beszéltem vagy tegnapelőtt, amikor a Fusetech csarnokavatója 
volt, arról, hogy nyertünk egy pályázatot, ami megadja számunka azt a lehetőséget, hogy 
Magyarországon először egy olyan energiaközösséget alakítsunk ki, amelynek a tagjai egymás 
között kereskedve és kifelé is adva olcsóbban tudják adni az energiát. Európában is nagyon 
kevés van, azok sem működnek rendesen, talán nekünk majd sikerül. Hölgyeim és Uraim! Ezek 
az intézkedések azért, hogy a lehető leggyorsabban el tudjuk érni az energiafüggetlenséget, 
hogy az ilyen hatások, ilyen sokk, amely most is ért bennünket, az energiaárak iszonyatos 
mértékű megnövelésével, azok a lehető legkevesebb hatást hozzanak. Most még nem vagyunk 
itt, még nekünk is meg kell birkóznunk az előttünk álló problémákkal. Azon vagyunk. Ezért is 
hozzuk be az előterjesztést, hogy a Kormány által meghozott nagyon erős és nagyon sok 
segítséget nyújtó intézkedésen túlmenően magunk is hozzá tudjuk tenni a magunkét. Fontosnak 
tartottam mindezt elmondani, hogy a problémát lássák, hogy egészbe hogy látom kezelni. Nem 
ezzel, ami itt áll Önök előtt, de ez is szükséges ahhoz, hogy a problémáinkon enyhíteni tudjunk. 
Nyugodtan folytatom a napirend tárgyalását, kérdezzenek Jegyző úrtól vagy tőlem az Önök 
előtt levő előterjesztésről, mondják el véleményüket, utána befejezem a napirend tárgyalását 
aztán megyünk a következő napirendre azzal, hogy 22-én majd a Jogi Bizottsághoz is bevisszük 
és visszahozzuk döntésre Önök elé.” 
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-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila képviselő egyetértett azzal a szemlélettel, amit az előterjesztés 
kiegészítéseképpen elmondott Polgármester úr. Ezeknek a kedvező hatásai hosszabb távon 
fognak jelentkezni. Ebben a válságos időszakban viszont az érdekli, hogy rövid távon mit 
tehetünk, hogy energiatakarékosan lehessen működni. Kérdése volt, hogy tervez-e rövid távon 
intézkedéseket bevezetni az önkormányzati tulajdonú intézményeknél, cégeknél, vállalatoknál? 
Az előterjesztés rendeleti részével kapcsolatban kérdezte, hogy a rendelettervezet az elismert 
fűtési időszakot november-március között állapítja meg. Miért térnek el a jelenleg is hatályos 
Kormányrendelettől, amelyik október 15 – április 15. között állapítja meg az elismert fűtési 
időszakot? Véleménye szerint ehhez kellene igazodni. A biomassza fűtőmű építése mikor 
kezdheti meg a működését? Az említett programmal kapcsolatban kérdezte, hogy hogyan áll az 
Elena és a Hungarier Program, a tervezett 20 mérőegységből álló hálózat mikor kezdheti meg 
működését? Ez azért fontos most, mert félő, hogy a város levegője a fűtési időszakban a 
nemkívánatos fűtőanyagok használatának köszönhetően az egészséges határértéket is elérheti. 
A levegőminőségi tervben bent van, hogy a levegő minőségét ellenőrizni kell, ez nem az az 
időszak, de amennyire lehet jó lenne, ha a város levegője valamennyire egészséges maradjon. 
Ezzel összefüggésben kérdezte, hogy mit lehet tenni annak érdekében a megnövelt támogatások 
ellenére, hogy azok, akik szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, azok megkaphassák azt a támogatást, 
akár szociális tüzifát, ami lehetővé teszi, hogy az egész fűtési szezonban olyan tüzelőanyagot 
használjanak, ami csekély mértékben szennyezi a város levegőjét?  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte, hogy a panelban lakóknak mennyi lesz 
várhatóan a többletterhe? Hány fokot tud biztosítani a távhő folyamatosan az előttük álló fűtési 
szezonban? Ennek többlet költsége mekkora várhatóan és kap-e az önkormányzat teljes 
megtérítést az államtól? A veszélyhelyzet alatt úgynevezett ideiglenes forráselvonások 
megszüntetésért mit kíván tenni a Megyei Jogú Városok Szövetsége és az egyéb önkormányzati 
érdekvédelmi szervezetek, amelyeket a kaposváriak pénzéből támogat a költségvetés? Mennyi 
tűzifát vett az önkormányzat a védelem költségvetése jegyében, amikor még nem nőtt brutális 
mértékben az ára? Jelenleg mennyi tűzifa áll rendelkezésre? Mennyit és mikor szerez be az 
önkormányzat? A rengeteg kiszáradt fát a város területén mikor vágatja ki az önkormányzat és 
azt a rászorultaknak juttatja-e? Az állam jó ideje 5000 fő alatti településekre ír ki pályázatot 
szociális tűzifára. Adott-e be a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot, hogy a többi 
településre is terjesszék ki a pályázatot? 
Mely gazdasági válságban szükségtelen, luxus beruházásokat függeszt fel az önkormányzat és 
mennyi az azokra szánt összeg, mikor kapnak a lakók tájékoztatást? A bringapark 26 milliós 
önkormányzati önereje közel 50 millióra ugrott egy hónap alatt, amihez még több millióért 
vizes területet is vásárolt az önkormányzat, a közbringa program a hideg hónapokra készül el. 
Ezekre a pénzekre megtakarításként számíthatnak-e a rezsivédelmi alapban? Milyen közösségi 
terek melegedők, templomok, könyvtárak, fürdő, sportcsarnokok, hasznos időtöltést szolgáló 
terek várják a fűtési szezonban az itt élőket?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy kb. két héttel ezelőtt valamennyi 
gazdasági társaság, és intézmény vezetőjével egyeztetett, hogy milyen rövid távú 
intézkedéseket tudnának elképzelni annak érdekében, hogy mérsékelni tudják az 
energiafogyasztást. Erre ők tudnak válaszolni. Olyan javaslatok fogalmazódtak meg, amikért 
nagyon hálás. Ezek a javaslatok biztosítják számára, hogy nem fognak annyi energiát 
felhasználni, amennyit az elmúlt időszakban használtak. Például olyat, hogy miért fűtsék azt a 
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helyiséget, ahol alig vannak, a radiátorok szabályozhatóvá tételével lehetséges. A műszaki 
igazgatóság jelenleg vizsgálja, hogy a világítás és fűtés tekintetében mit lehet tenni. 
Egyetlenegy gyerek sem fázhat meg, ott kell takarékoskodni, ahol szabad. Körülbelül két hét 
múlva fogja tudni, milyen intézkedéseket fognak tenni. A téli fűtési támogatás korrigálását 
támogatja, amennyiben nem mondanak neki egy olyan érvet, amiért ne lehetne így. A 
biomassza fűtőmű építése jól halad, jövő év tavasza a fűtőmű átadásának a határideje. 
Amennyiben minden megérkezik időben, akkor januárban próbaüzemre is van esély. A 
következő fűtési szezonban fogják élvezni a hasznát biztosan. Az Elenával kapcsolatban 
elmondta, hogy minden olyan munkával elkészültek, amikkel kellett. A tárgyalásos eljárásos 
közbeszerzési kiírás megjelent már a közlönyben. Az eszkó cégre írták ki a pályázatot, aki a 
kivitelezést meg fogja csinálni. Hosszú folyamat lesz, mire vége lesz ennek. Kovács Katalin a 
felelőse továbbra is a feladatnak, keresse meg nyugodtan. Átadta a szót Szirják Imréné 
igazgatónak a Life programmal kapcsolatban. 
 
Szirják Imréné igazgató a tegnapi nap folyamán egyeztettek. A végleges helye a Jégcsarnok 
melletti terület lesz. A Baranya Megyei Kormányhivatallal még folynak a tárgyalások az 
üzemeltetési költségekkel kapcsolatban. A kivitelező erre a helyszínre megcsinálja az alapot, 
ami szeptember közepe táján lesz kész, utána kerülhet rá a mérőállomás, amihez a 
villanyvezetéket is ki kell építeni. Várhatóan novemberben indul el a mérés, reméli, hogy nem 
fog csúszni a határidő. A 20 db kis részecskéket mérő műszereket a holnapi napon nézik meg a 
miskolci egyetem emberei, mert 18 nem működött. 2 db a Jégcsarnoknál levő mérőállomáshoz 
lesz kihelyezve. Ezek a mérők nem hitelesek, csak tájékoztató jellegűek.  
 
Szita Károly polgármester osztja azt a véleményt, hogy a levegő minőségéért a közlekedés 
volt a meghatározó. Az elmúlt három évben már a háztartási tüzelés a leginkább felelős a 
légszennyezettségért. A mostani időkben mindenkit óvni akar attól, hogy ne akarjon nem 
tüzelőanyaggal tüzelni. Ez mindenki saját maga egészségére káros, de a közösséget is károsítja. 
117 köbméter szociális tüzifa van, ami folyamatosan növekszik a kiszállításig. Minden 
tüzelésre alkalmas, a városban kivágott fa oda kerül. Minden egyes tüzifát anyagi helyzete miatt 
megvásárolni nem tudó helyett kérelme beérkezésekor kifizetik az általa vásárolt fa árát vagy 
egy részét a számla alapján. Ezt le is ellenőrzik. Évek óta sok a természetben történő juttatások 
száma, amit sokszor a szolgáltató kap meg. Reméli, hogy távhődíj emelés nem lesz. Önhibáján 
kívül nem kerül senki olyan helyzetbe, hogy nem tud fűteni, segítik, ha szükség van rá. Azok a 
beruházások, amelyek le vannak szerződve, azok befejeződnek. A közbringa is ehhez tartozik. 
Az újonnan induló beruházásokat rangsorolja, nem szeretne lemondani egyikről sem. A 
tűzijátékról sem szeretne lemondani.  

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes képviselő az előterjesztést támogatja, de elmondott néhány gondolatot róla. 
Nem vitatja, hogy sokszor a Kormánynak igaza van, mikor bírálja az Uniót és a brüsszeli 
döntéseket. Van igazság benne. Az energiaárakkal és szankciós politikával kapcsolatban 
elmondta, hogy az energiaárak nem idén májusban kezdtek el emelkedni, hanem már 2020-ban. 
A háború és a szankciók nem tettek jót a gáz árának például, de olyan kartellek alakultak az 
országok között, amik emelik a gáz árát. Látható, hogy Oroszország kezében van az ország az 
árakkal kapcsolatban, egyetért a polgármester gondolatával, hogy sürgősen energia-
függetlennek kell lenni. Épületszigetelésről beszél, szélenergia engedélyezésről, zöldpolitikát 
kell folytatni.  
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Pintér Attila képviselő bizottsági ülésen megfogalmazott már egy határozati javaslatot, amit a 
Népjóléti Bizottság támogatott. Tegyék lehetővé önkormányzati közreműködéssel és piaci 
szerepvállalással a háztartások számára az izzócserét energiatakarékos led izzókra. Több 
önkormányzat lépett már ezügyben, tegyék meg itt is. A határozati javaslat Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzat keresi annak az energiahatékonyságot jelentő megoldásnak a 
lehetőségét, hogy akár piaci szereplő közreműködésével valamennyi kaposvári háztartásnak 
lehetősége legyen térítésmentesen led izzókra cserélni a jelenleg használt izzóikat. Kérte a 
közgyűlés támogatását. Nem határozati javaslat, de reméli, hogy a polgármester véleményével 
is találkozik. Kérte, hogy az érintett kaposvári háztartások tájékoztatva legyenek arról, hogy 
nem támogatott tüzelőanyagokkal való fűtésnek milyen következményei, veszélyei vannak, 
mik a helyes tüzelési megoldások és technikák, illetve a támogatási lehetőségekről. Helyénvaló 
lenne egy hatékony kommunikáció a háztartások felé. Nadrai képviselőtársa csatlakozó 
előterjesztésében kereste annak forrását, hogy hogyan lehetne növelni ezt a támogatási keretet. 
Szombathelyen például kétszer annyi támogatási keret, mint Kaposváron, igaz a gazdaságát 
tekintve sokkal erősebb, mint Kaposvár.  
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő megköszönte az irodavezető asszony munkáját, nagyon 
jó anyag, lehet vele foglalkozni. A módosító indítványát is azért írta. A bizottsági ülésen is 
ismertette, hogy az értelmező rendelkezésekben volt javaslata, ezen túl az összeghatárok nem 
százalékos módon való megállapítását javasolta, minimálbérhez kössék azokat. Ne októbertől, 
hanem szeptember 1-től április 30-ig lehessen beadni a kérelmet. Jegyző úr egyetértett a 
módosító indítványával, hogy az előrefizetős órák jogszabályi szabályaitól ne térjenek el. Az 
utolsó módosító indítványa értelmet növelt, mivel a Jogi Bizottság határozatképtelen volt, ami 
példátlan. Augusztus 1-től javasolja visszamenőlegesen alkalmazni a rendeletet.  
 
Torma János tanácsnok az előterjesztéshez mondott pár mondatot. Ez is egy jól kidolgozott 
és alapos előterjesztés. Bízik benne és meggyőződése, hogy az ebben rögzített támogatási 
formák érdemi segítséget fognak nyújtani a rászorulóknak, hiszen háromféle támogatási 
formáról van szó. A lakásfenntartási támogatásoknál a jogosultak köre kitágul az emelkedett 
jövedelemhatár miatt. Az időszakos fűtési támogatás egy új elem, ami 6-8 ezer forint támogatás 
lehet családonként, a lakásfenntartási támogatásoknál is egy rendkívüli települési támogatás 
lesz. Támogatja az előterjesztést.  
 
Szita Károly polgármester Felder képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy szerinte 
ők sem gondolják komolyan, amit mondott. Hogy lehet az jó szankció, amelyik azzal jár, hogy 
Kaposvár vagy bármelyik város polgárai nem kapnak gázt, mert gázhiány lesz? Hogy lehet az 
ilyen szankciót támogatni? Nem érti. Nem ők hozták, Brüsszel hozta. Magyarországnak lesz 
fűtőanyaga, lesz villany. Ez egy rossz javaslat, mert sérti Európa polgárait, ilyet nem szabad 
csinálni, csak károkat okoz. Pintér képviselő úr javaslatára válaszolva elmondta, hogy az elsőt 
nem javasolja határozati javaslatként feltenni, mert nincs rá szükség. Dr. Pintér Rómeó 
alpolgármester a gazdája a feladatnak, már vége felé van a tárgyalásoknak, megoldódik ez a 
probléma. Azt vizsgálják, hogy nehogy kóklerséget kapjanak. A második javaslatát támogatja, 
hogy a lakosságot tájékoztassák a helyes fűtési módokról. Kérte, hogy a 
Katasztrófavédelemmel egyeztetve készítsék el ezt a tájékoztatás az engedélyezett és helyes 
fűtési módokról.  
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 5573   Száma: 22.09.01/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 szeptember 01 15:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: a testület a tájékoztatási kampánnyal kapcsolatos határozati javaslatról az 
alábbiak szerint szavazott:  
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 100.00 55.56 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 55.56 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
104/2022. (IX. 1.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve indítson tájékoztatási kampányt a kaposvári 
háztartások részére a helyes, környezettudatos fűtési módszerek, valamint a fűtéshez igénybe 
vehető támogatások széles körben történő elterjesztése érdekében. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Pintér Rómeó alpolgármester 
Határidő:      2022. december 31. 

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy minél több megújuló energiához nyúljon a város 
a problémák enyhítésére, mivel az a legolcsóbb megoldás. A napirendet lezárta azzal, hogy 
szeptember 22-én napirendre tűzik az előterjesztést újból.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 5574   Száma: 22.09.01/1/0/A/KT 
Ideje: 2022 szeptember 01 15:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: a testület az előterjesztés következő közgyűlésen való tárgyalásáról az alábbiak 
szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 100.00 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 11 100.00 61.11 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
105/2022. (IX. 1.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy 
a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést terjessze a 2022. szeptember 22-i 
ülés napirendjére. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző 
Határidő:      2022. szeptember 22. 

 
 
 

-----2 Képviselői kérdés  ----- 
 
 

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

 
Felder Frigyes képviselő „Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz Polgármester úr, hogy az állam 
augusztus elején felajánlotta az önkormányzatoknak, hogy átveszi tőlük a víziközmű-
szolgáltatásuk és a víziközmű vagyonuk egészét. Értesültem róla, hogy Ön is tárgyalásokat 
folytat a Kavíz átadásáról. Érdeklődnék, hogy ezek a tárgyalások miről szólnak pontosan és hol 
tartanak? Látva, hogy az alap- és középfokú oktatási intézmények központosítása is inkább 
kudarcos, szándékában áll-e a Polgármester úrnak átadni a kaposváriak ivóvízkincsét és az 
ivóvíz-szolgáltatást egy átláthatatlan állami szolgáltatónak? Folynak-e tárgyalások a 
víziközmű-rendszer körülbelül 60 milliárd forint értékű felújítási terveiről? Válaszát 
köszönöm! ” 
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Szita Károly polgármester „Ez is talán mutat egy jövőképet, legalábbis ez a jövőképem, és 
gondolkodásmódom amióta abban megtiszteltetésben van részem, hogy egy ilyen megtisztelő 
tisztséget elláthassak, mint a város polgármestere, vagy korábban alpolgármestere. Ebben 
hiszek és emellett is cselekszem. Én a közszolgáltatások esetében legyen ez víz, legyen ez 
hulladék, legyen ez villany, legyen gáz, én közösségi tulajdonba hiszek. Abban hiszek, hogy a 
közösség tulajdonába kell, hogy maradjanak a közszolgáltatások. Ez csupán azért, mert ez tudja 
garantálni az alacsony árakat, és ez tudja garantálni Kaposvár lakóinak érdekét is. A közösségi 
tulajdon csak kettő lehet Magyarországon. Az állami tulajdon és az önkormányzati tulajdon, 
nincs harmadik. Ez a kettő. Az állami és az önkormányzati. Az elmúlt 30 esztendőben én sok 
mindent láttam már, és láthattunk példát Önökkel együtt ennek az ellenkezőjére is. Amikor a 
közszolgáltatókat privatizálták. Láthattunk példát arra, hogy úgy privatizálták, hogy ettől a 
pillanattól kezdve az árakat a profitérdekek befolyásolták. Ennek az lett a következménye, hogy 
ment fel mindennek az ára. Két példát szeretnék Önöknek megemlíteni. Akkor, amikor 
privatizálták az áramszolgáltatót és privatizálták a gázszolgáltatót. Külföldi tulajdonba adták 
mindkettőt. Eladták nálunk a Dédászt és eladták a Kögázt a németeknek. Ráadásul olyan 
szerződéses feltételekkel, hogy minden évben garantálták számukra a fix nyereséget. Ennek mi 
lett a következménye? Az lett a következménye, hogy mentek felfelé az árak. Tisztelt Képviselő 
Úr! Nem azoktól kell megvédeni a közszolgáltatást, nem azoktól kell megvédeni, akik 
bevezették a rezsicsökkentést, amit egyébként az Ön pártja a parlamentben nem támogatott és 
ellenzett, hogy olcsó legyen a gáz, a víz, a szemét, ingyenes legyen a kéményseprés és még 
sorolhatnám. Az Ön pártja ezt nem támogatta. Nem azoktól kell megvédeni a 
közszolgáltatásokat, akik bevezették a rezsicsökkentést, nem azoktól kell megvédeni a 
közszolgáltatásokat, akik Európa legdrágább víz, villany és gáz árából a legolcsóbbat csinálták. 
Az a helyzet, hogy nem is olyan régen a legdrágább volt Európában a fizetendő villany és gáz, 
ma a legolcsóbb. Nem azoktól kell megvédeni a közszolgáltatásokat, és nem azoktól kell 
megvédeni a közszolgáltatásokat, akik visszavásárolták a privatizált közszolgáltató cégeket. 
Visszavásárolták a németektől a lakossági gáz és villanyszolgáltatást, és nem azoktól kell 
megvédeni a közszolgáltatókat, akik visszavásárolták az eladott gáztárolókat is. Ezt is eladták 
Tisztelt Hölgyeim és uraim! Gondoljanak csak bele a mai viszonyokat figyelembe véve nem 
azoktól kell megvédeni. A közszolgáltatókat azoktól kell megvédeni, akik ezeket a 
galádságokat elkövették. Azoktól kell megvédeni a közszolgáltatókat, akik külföldi kézbe 
adták, akik privatizálták ezeket és Európa legdrágább országává tették a magyarokat. Azoktól 
kell megvédeni, akik nem támogatták a rezsicsökkentést és azoktól kell megvédeni, akik eladták 
a gáztározókat. Ezek pedig a baloldali kormányok, amelyek közé Ön is tartozik, azoktól kell 
megvédeni Tisztelt Hölgyeim és Uraim a közszolgáltatókat. Egyébként a Kormánnyal 
folytatom a tárgyalásokat.” 
 
 

-----3 Napirend utáni hozzászólás  ----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester átadta a szót dr. Nadrai Norbert József képviselőnek a napirend 
utáni hozzászólásra. 
 
dr. Nadrai Norbert József képviselő „Rendkívüli üléseken született, pár nap alatt, 
egyeztetések nélküli döntések a nyilvánosság korlátozásával nem szolgálják az itt élők érdekeit. 
Civil szervezetek, társasházkezelő szervezetek véleményének megismerésére lehetőség van 
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szeptember 22-ig. A magyar bérek, nyugdíjak és a nyugat európaiak távol állnak egymástól. 
Már nem csupán a nyugatiak. Egy nyugat európai bérből kifizethető a többszörös 
energiaköltség, ami életszínvonal csökkenést jelenthet, de hazánkban tömegek számára 
megélhetési válságot idéz elő. Nem az a kérdés, hol fizetnek kevesebbet az energiáért, 
élelmiszerért, fogyasztási cikkekért, szolgáltatásokért, hanem mekkora havi jövedelemből 
teszik? A négy városvezető milliós havijának fejenként több mint háromszázezer forintos havi 
emelése, már összehasonlítható az európai bérekkel, de az itt élő dolgozók pénzével már nem. 
A januári ülésen hallottunk egy ötlépcsős javaslatról, de az akkori emelést már most elvitte az 
infláció. Kivel akarja véghez vinni a Közgyűlés a város 5 éves gazdasági programját? A 
tisztviselőkkel vagy a négy városvezetővel? Azok, akik szolgai módon megszavazták ezeket a 
szégyenletes jövedelem-különbségeket szembesülniük kell ezekkel a döntéseikkel. Ugyanúgy 
a takarékoskodási javaslatoknál is. Polgármester úr már említette, hogy a leszerződött 
beruházások kapcsán, azt továbbviszi. Akkor is szóltam, hogy luxusberuházások, hiszen 
járvány válsághelyzet volt, nem ildomos azzal foglalkozni.  
A név szerinti szavazások két évig még működtek, a látszat pozíció azonban lelepleződött. 
Nincs összefogás, csupán ésszerűtlen, pazarló gazdálkodás. A mai döntés az itt élők 
megélhetéséhez kevés, különösen a nem szükséges pénzköltések mértékéhez viszonyítva. A 
költségvetés és valamennyi pénzügyi döntés értékrend nélkül nem hoz változást. 
Az itt élők megélhetésének támogatása és az önkormányzati intézmények, cégek takarékos 
működtetése a Közgyűlés és szerveinek elsődleges feladata. A rendkívüli helyzetekben használt 
felülről nyitott előirányzat szlogen, most valóra válik, hiszen a forrásainkat a túlélésre kell 
koncentrálni. Ehhez kérem a támogatásukat a módosító indítványok elfogadásánál is majd 
szeptember 22-én. Értékrend és felelősségvállalás nélkül nincs költségvetés. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.” 
 
 
 
Szita Károly polgármester bezárta az ülést. 
 
 
 
 

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


