
95/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtár díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek díjai, 
késedelmi díjak) 2021. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

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 és könyvtárosoknak  ingyenes 
Alapjegy érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára 1.650,- Ft/év 
Féléves alapjegy diákigazolvánnyal rendelkezők számára    880,- Ft/félév 
Szent István Egyetem Kaposvári Campus 
Rippl-Rónai József Művészeti Kar hallgatóinak     550,- Ft/év 

 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 és könyvtárosoknak  ingyenes 
Alapjegy érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára    500,- Ft/év 
Féléves alapjegy diákigazolvánnyal rendelkezők számára    250,- Ft/félév 

 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 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2021. január 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum hatályos belépődíjait 2021. január 1-től nem kívánja módosítani. 
Az intézmény bruttó összegű belépő díjai 2021. január 1-től – változatlanul- az alábbiak: 
 
Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy         900,- Ft 
Kedvezményes árú jegy        450,- Ft 
Családi jegy       1.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)       800,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)       400,- Ft 
Kiállítás látogatási bérlet      1.500 Ft/fő/4 

alkalom 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

24 órás kedvezményes belépőjegy a Múzeum kiállítóhelyeire 2.500,- Ft 
(más kedvezményekkel nem vonható össze) 
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       1.600,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         800,- Ft 
Családi jegy       2.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.400,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        700,- 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          800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         400,- Ft 
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Családi jegy       1.700,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        350,- Ft 
Tárlatvezetés       2.800,- 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: 
 

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 2 700 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 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2021. január 1. 

 
 

INDOKOLÁS 
 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
Jelenleg a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeumban és az Együd Árpád Kulturális Központban alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak módosítására önkormányzati jóváhagyás mellett kerülhet sor. Az Együd Árpád 
Művelődési Központ vonatkozásában - az intézmény folyamatban lévő átszervezése miatt - 
nem kell határozatot hozni. 

1.  A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a pandémiás helyzetre tekintettel, 
továbbá az intézmény érdekeit szem előtt tartva nem javasolt díjemelést, ugyanakkor a 
használói visszajelzésekre figyelemmel néhány módosítást indítványozott. 

Javasoljuk a médiatári tagságot önállóan is megváltható jegyként bevezetni (jelenleg csak 
kiegészítő jegyként váltható meg az alapjegy mellé). Ezzel egyidejűleg az éves médiatári 
jegy 4.400 Ft-ról 3.600 Ft-ra, 800 Ft-tal csökkenne. Ezzel az intézkedéssel várhatóan 
többen veszik igénybe a médiatár szolgáltatásait (azok is, akik a könyvtári 
alapszolgáltatásra nem tartanak igényt), így az intézménynek a jegyár csökkenése ellenére 
is közel 200 ezer Ft többletbevétele keletkezik. 

A könyvtárközi kölcsönzésnek belföldi könyvtárak esetén a küldő könyvtár, külföldről 
történő kölcsönzés esetén az Országos Széchenyi könyvtár díjszabása határozza meg a 
díjakat, ezeket javasoljuk beemelni a díjak közé, továbbá a megszűnt szolgáltatásokat 
(előjegyzés, napi jegy, laptop használati napijegy, postaköltség), melyeket a megszűnt 
igények miatt nem alkalmaznak, törölni kell a határozatból. 

Javasoljuk a késedelmi díjak 10 Ft/nap/dokumentum díj 20 Ft-ra történő emelését, így az 
más megyei könyvári díjszabással megegyező lesz. 

A Honvéd utcai Petőfi Sándor Emlékkönyvtár a megyei könyvtárénál jóval kisebb 
állománnyal rendelkezik, és sokkal kevesebb szolgáltatást nyújt. Ezért, továbbá a 
felhasználói kör adottságai alapján (nagyobb rész nyugdíjasok és óvodai, iskolai 
korosztály) az emlékkönyvtárban alacsonyabb beiratkozási díjakat alkalmaznak, 
javasoljuk ezeket beemelni a határozatba.  
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A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója nem javasolja az 
alaptevékenységgel kapcsolatos díjak emelését. A hatályos díjak egyszerűbb alkalmazásának 
érdekében döntöttem az érvényes belépőjegyek feltüntetéséről a határozatban. 
 
 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
 
 


