
61/2021 (III. 8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. 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 az állami támogatással 
épített bérlakások bevétellel nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a 
Nyugdíjasháznál és a Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 13.306 e Ft 
összeget a bérlakás számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére 
átcsoportosítja. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2020. december 31-ei egyenlege arányában történjen meg. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2021. március 31. 
 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy az önkormányzati 
költségvetési szerveknél lévő üres, illetve megürülő álláshelyek 2021. évben az 
álláshelyek fenntartása szükségességének fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők 
be. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                     2021. december 31. 
 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Kaposfüredi Sport Club 
részére a 68/2020. (IX.24.) önkormányzati határozat 7. pontja alapján a 2020/2021-es 
bajnoki időszakra biztosított 924 e Ft1 támogatást a sportszervezet működési kiadásaira 
fordítsa.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2021. június 30. 

 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere az Állami Számvevőszék V-0892 azonosító 

számú Önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzéséről 
készült jelentést tudomásul veszi. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Módosította a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 5. pontja. 
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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 érinti.  
 
Állami támogatással épített bérlakások elkülönített számlái közötti átvezetések 
 
Az állami támogatással épített bérlakások bevételeit és fenntartási kiadásait a 12/2001.(I.31.) 
Kormányrendelet és a támogatási szerződés alapján 10 évig elkülönített számlán kell kezelni. Az 
épületek többségénél a bevételek fedezetet nyújtanak a fenntartási ráfordításokra. A Nádasdi - 
Csillag utcai 20 db bérlakás és a Nyugdíjasház esetében azonban a ráfordítások rendszeresen 
meghaladják a bevételeket. A hiány a 2020. évben 13.306 e Ft. Az Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivatal állásfoglalása alapján lehetőség van arra, hogy a többlet lakbérbevétellel rendelkező 
épületek bevételeiből a hiányt mutató épületek fenntartására átcsoportosítsunk. Az 
átcsoportosítást a céltartalékban elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványából a pozitív 
egyenleggel rendelkező bérlakás számlák 2020. december 31-ei egyenlege arányában hagytam 
jóvá.  
 
 
Kaposfüredi Sport Club támogatása  
 
A Kaposfüred Sport Club bérli évek óta az Önkormányzattól a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola Benedek Elek Tagiskolája melletti füves sportpályát, valamint a kiszolgáló 
helységeket az iskola működtetőjétől (2017. január 01-től a Kaposvári Tankerületi Központtól). A 
közgyűlés a 68/2020. (IX.24.) önkormányzati határozat 7. pontjával a sportszervezet részére a 
korábbi évekhez hasonlóan a 2020/2021-es bajnoki évadra elnyert TAO pályázat önerejére - az 
Önkormányzat részére a 2020/2021-es bajnoki időszakban félévente fizetendő nettó 924 e Ft 
bérleti díjnak megfelelő összeget – támogatást biztosított.  Jelen bajnoki időszaktól a TAO 
támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról is el kell számolnia a sportszervezeteknek, ezért 
a Kaposfüredi Sport Club vezetője kezdeményezte, hogy az önkormányzati támogatást egyéb, a 
TAO pályázatban el nem számolható kiadásra is felhasználhassa, mivel a kiegészítő támogatást a 
TAO önerőnél a legcélszerűbb beszámítani. 
 
A fentiek alapján döntöttem a 68/2020. (IX.24.) önkormányzati határozat 7. pontjában szereplő 
támogatás felhasználási jogcímének módosításáról a sportszervezet kérésének megfelelően. 
 
 
Tájékoztató Állami Számvevőszék ellenőrzéséről 
 
Az Állami Számvevőszék a 2020. évi ellenőrzései közül kiemelten kezelte „Az önkormányzatok 
ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” programot, melynek célja a 
közpénzügyi helyzet javítása, az eredmények fenntartásának támogatása. Az ellenőrzés keretében 
Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszeren keresztül bekérték az önkormányzatok, valamint a 
polgármesteri hivatalok szabályszerű és hatékony működéséhez, gazdálkodásához szükséges 
szabályzatokat. A feltöltött dokumentumok kiértékelése során vizsgálták, hogy az ellenőrzött 
szervezetek szabályszerűen kialakították-e a szervezeti, működési és gazdálkodási kereteiket, az 
integritást sértő események kezelésének, az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának, a közérdekű 
bejelentések, panaszok kezelésének eljárás rendjét. 
 



3 
 

Az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült jelentés Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala vonatkozásában nem tartalmaz megállapítást. A 
dokumentumok kiértékelése során kettő problémát jeleztek, egyrészt a közgyűlés feltöltött 
egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatának hitelesítését kérték, valamint 
tájékoztattak arról, hogy az önkormányzati számlarendet a polgármesternek kell aláírnia. A 
hiányosságokat a figyelem felhívó levelekben előírt határidőben teljesítettük (157/2020. (XII.21.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata). 
 
 
 
 
Kaposvár, 2021. március 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


